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شتابگيري تهيه راهبرد توسعه صنعتي
نگاهــي بــه مهمتريــن صنايع
كارخانهاي ايران كه توليدات آنها در
ميان خانوادهها رايج و جاري است و
اصوال براي خانوادهها توليد ميشود
نشــان ميدهد ايران در اين باره از
نظر شمار كارخانه و نيز تنوع توليد
چيزي كــم ندارد .به عبــارت ديگر
ايران همه جــور كارخانه دارد .اما از
سوي ديگر نيك ميدانيم كه بيشــتر توليدات كارخانههاي ايراني با رقباي سرسختي در
منطقه و جهان روبهرو هستند و اگر اقتصادايران عادي بود و تجارت خارجي آسان و بدون
مانع بود بسياري از كارخانهها تعطيل ميشدند چون توانايي رقابتي ندارند...
گزارشکارشناسی
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بررسی آخرین مشکالت بخش صنعت با نگاهی به شاخصهای کالن اقتصاد ایران
بر اســاس برآوردهاي اوليه ،توليد
ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه
و به قيمتهاي ثابت ســال  1395از
 13961/2هزار میلیارد ریال در سال
 1399بــه  14571/4هزار میلیارد
ریال در ســال  1400افزایش یافته
است و با این ارقام ،نرخ رشد GDP
کشور در سال گذشــته  4/4درصد
اعالم شده اســت.گروه صنایع و معادن یکی از بخشها و گروههای اصلی فعالیت اقتصاد
ایران را تشکیل میدهد و رشد این گروه در سال  1400در مقایسه با سال ...1399
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شالق تورم 87درصدي برخورد و خوراك مردم
روزي و معيشت شهروندان تهيدست
ايراني زير شالق و تندباد تورم قرار دارد
و در هــر دوره از دورههاي يك ماهه
اندازهگيري نرخ تورم كاالهاي خوراكي
معلوم ميشود تن و روح مردم زير اين
شالق له و كوفته و زخمي ميشود .بر
پايه اطالعات ارايه شداز سوي نهادهاي
رســمي آمارگيــري در ايــران گروه
خوراكيها و آشــاميدنيها در تير ماه تورم نقطه به نقطه  87درصدي داشتهاند .اين در حالي
است كه اين نرخ در خرداد ماه برابر با  82.6درصد بوده است...

www.amsiran.com
مجتمع چاپ ديجيتال ايران كهن
88344387

سرمقاله
شماره  -150تیر 1401

تاريكيهاي امروز اقتصاد

محم دصا دق جنان صفت
سر دبیر
اين روزها ،بر اندازه دلخوريهاي ايرانيان و نيز
بر اندازه اندوه و حسرتشان از روزگار ناخوش كسب
و كار در ســطح كالن ،بنگاه و خانوار افزوده شده
است .ايرانيان در سال  1400هم روزهاي ناخوش و
غمانگيزي را تجربه كرده و شهروندان به ويژه مزد و
حقوق بگيران با حيرت و حسرت شاهد پرش بلند
قيمت كاالها در محلهــاي عرضه بودند .ايرانيان
يك بار در تابستان پارسال به چشم ديدند كه نرخ
هر دالر آمريكا به ريال رشــدي شــتابان را تجربه
كرد و به باال پرتاب شــد .اين اتفاق كه افتاد همه
عرضهكنندگان كاال در هــر وضعي كه بودند نرخ
تازهاي براي كاالهــاي خود لحاظ كرده و با توجه
به تثبيت مزد و حقوق كارگران و كارمندان ،قدرت
خريد شهروندان از دســت رفت .برخي باور دارند
در ســال  1401قدرت خريد شهروندان دستكم
 40درصد كاهش داشته و اين اتفاق يعني تهيدستتر
شدن بدنه جامعه ايراني .ايرانيان اما در بهار و تابستان
امسال به چشم ديدند ميانگين نرخ هر دالر آمريكا
براي واردات با رشدي قابل اعتنا روبهرو شده است و
هنوز ميل به باال رفتن دارد .اكنون در تابستان 1401
ايرانيــان در حوزه كالن اقتصاد و سياســت با چند
ناروشنيروبهروهستند.
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تكليف ايران با تحريم
ايــن يك واقعيت اســت كه جامعــه غربي به
رهبري اياالت متحده آمريكا به رغم همه تكه تكه
شدنهاي دوره ترامپ اما با آمدن جو بايدن متحد
شــده و ماهيت خود را حفظ كرده و اعضاي مهم
اتحاديه اروپا و انگلســتان رهبري آمريكا را قبول
دارند .تكليــف ايران در ســال  1400و در دولت
دوازدهم با اين قطب نيرومند جهان تعيين نشــد
و به نظر ميرسد درتابستان امسال روزگار پرونده
هستهاي توفانيتر ار هر سال ديگر در دهه 1390
است .تاريكي در سياست خارجي نسبت به غرب
به ويژه آمريكا براي كليت جامعه ايراني پيامدهايي
دارد كه بخشي از آن بدتر شدن كسب و كارهاست.
اين واقعيت را بايد قبول كرد .آيا ايران قرار اســت
در باقي مانده ســال  1401زندگــي در تحريم را
ادامه دهد يا راهي براي عبور از آن در ذهن و فكر

مديران ارشــد ادارهكننده جامعه وجود دارد .اين
يك ناروشني و ابهام بزرگ است كه همراه ايرانيان
به ســال جديد آمده است .اين وضعيت كه در ماه
نخست تابستان بدتر شد احتمال بدتر شدن تحريم
را افزايش داده است.

عادت به رشد منفي سرمايهگذاري
رشــد توليد ناخالــص داخلي بــا وجود همه
شــاقهايي كه بر تن آن خورده و ميخورد هنوز
معتبرترين متغير براي ارزيابي كاميابي يا ناكامي
اقتصاد كشورها به حساب ميآيد .آمار و ارقام ارايه
شده از سوي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول
و نيز مركز پژوهشهاي جهاني نشان ميدهد رشد
اقتصادي ايران هنوز ُكند است و هنوز از نظر مطلق
توليد ناخالص داخلي به  1390نرســيدهايم .چرا
چنين وضعيتي داريم؟ واقعيت اين است كه اقتصاد
ايران با منفي شدن نرخ رشد سرمايهگذاري روبهرو
شده و اين يك نقطه تاريك است كه اگرادامه يابد
معنايش اين است كه ســرمايههاي موجود را نيز
پيشخور كنيم .اين يك عالمت پرسش است آيا
ميخواهيم تهيدست شدن شهروندان را برايشان
يك عادت كنيم و با چشمهاي باز به سمت فقيرتر
شدن ايران و شــهروندان آن گا م برداريم؟ در اين
صــورت چه اميــدي بايــد در دل و ذهن جوانان
باشد؟ ناروشني كه رشد منفي سرمايهگذاري ايجاد
ميكند بدترين ميراثي است كه از سال 1400براي
سال تازه آمده است.
تكليف بخش خصوصي
فعاالن بخش خصوصي ايران در سال  1400يكي
از بدترين سالها را در دهههاي اخير سپري كرده و
ميراث بدي همراه آنها به سال  1401آمده است.
در سال گذشته بوروكراتهاي دولتي و مديران با
نفوذ بنگاههاي غولپيكر به همراه طرفداران برخي
از كساني كه با اقتصاد آزاد دشمن هستند روزگار
فعاالن خصوصي را ســياه كردند .آنها توپ پرش
شــديد نرخ دالر و تبعيت بازار كاال از نرخ تبديل
دالر به ريال را به زمين بخش خصوصي انداخته و
پروژه ناكارآمد كردن اقتصاد از سوي خصوصيها را
كليد زدند .آيا قرار است سال  1401اين وضعيت
ادامه يابد؟ به نظر ميرسد دولت سيزدهم به دليل
ناكارآمدي شــماري از مديــران و نيز بياعتقادي
به بخش خصوصي و نديــدن تعارضهاي تثبيت
قيمت با افزايــش هزينه توليد و فرمانهاي اداري
ميخواهد بخش خصوصي را سركوب كند .اين هم
از نقاط تاريك اقتصاد است.

دولت ناآشنا به كار
كاهش سهم و نقش قدرت نهاد دولت نسبت به ساير
نهادها در هر حوزهاي درنيمه اول پارسال يك رخداد قابل
اعتنا و محسوس بود .باقي مانده قدرت موجود در اختيار
دولت قبل تكافوي سياستگذاريهاي كالن اقتصادي و
به ويژه ديپلماسي نميكرد .اين يك ناروشني با پيامدهاي
تاريك بود كه بايد آن را آناليز كرد .با تغيير دولت و آمدن
گروهيتازهبرسركارباعنواندولتمردميوانقالبيانتظار
ميرفت قدرت به دولت برگردد كه اين كار تا اندازهاي انجام
شد اما دولت سيزدهم فاقد عنصر كارآمدي و تجربه اداره
اقتصــاد را دارد و اين با كمقدرتي دولت تفاوتي ندارد .در
صورتي كه ناكارآمدي دولتي ادامه داشته باشد سنگ روي
سنگ بند نخواهد شد و شهروندان به هيچ آدرسي در هيچ
حوزهاي اعتماد نخواهند كرد .ايران بايد بتواند از نهادهاي
نالمللي پولي براي چرخاندن اقتصاد خود استفاده كند.
بي 
در حــال حاضر به دليل اينكه ايران (مقــررات مبارزه با
پولشويي در مسير مبارزه با سازمانهاي تروريستي) نشده
است در منطقه ريسكهاي عجيب قرار دارد.
سياست ارزي
واقعيت اين است كه اقتصاد دولت ،بنگاهها و خانوادهها
به سياست ارزي و در قلب آن سياست معطوف به رفتار نرخ
دالر در بازار ارز گره خورده اســت .در سال گذشته دولت
نتوانست يا نخواست سياست ارزي روشن ،ثابت و با نوسان
كم و كارآمد اتخاذ كند .پيامد سياست ارزي عجيب دولت
و بانك مركزي در سال 1400به هدر دادن ميلياردها دالر
كمياب در يك سردرگمي عجيبتر شد و هيچ اثر ملموس
و مشخص بر جاي نگذاشت .در يك سال گذشته و در دولت
جديد نيز نشانهاي از سياست ارزي منسجم ديده نميشود.
آياايننقصدرنيمهدومسالبرطرفخواهدشد؟ناروشني
در اين باره كسب و كار و زندگي ايرانيان را به باتالق ميبرد.
تجارت آزاد يا در بند
تجربه جهان معاصر نشــان ميدهد تجارت آزاد يك
ياريدهنده بزرگ براي صلح جهاني ،رشــد و توســعه
اقتصادهايمليوبهرهمندشدنفقيرانجهانازبركتهاي
اين مقوله بوده است .تجارت آزاد ميتواند نويدبخش باشد
و انحصارهاي داخلي در سمت تقاضا و در سمت عرضه را با
چالش جدي مواجه كرده و سود شهروندان را افزايش دهد.
اما تجارت آزاد در ايران در شرايط تحريم اقتصادي با ناآزادي
و ناروشني مواجه شــده و روزنههاي نفس كشيدن آن
باريكتر شده است .آيا در سال تازه كه نيمي از آن سپري
شدهاستشاهدآزاديتجارتخارجيخواهيمبوديااينكه
مقولــه واردات و مقوله صادرات با تحديد و تهديد مواجه
خواهند شد؟ اين يك مسير را نشان ميدهد كه روشني
ياناروشنيآنبرايسالباقيماندهسالتعيينكنندهاست.
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موضوع جايگاه دولت و دستگاههاي
اجرايي در اقتصاد و صنعت و نقش آنها
مهندس محسن خليلي در روند توســعهاي ميهنمان ،موضوع
رئيس هيأتمديره
پرچالشــي اســت .در طــول حدود
انجمن مديران صنايع ۹دهه حيات نگارنده در اين سرزمين
و هفتدهــه كار و فعاليت صنعتيام،
همواره دو تفكر و روش و منش اقتصادي با يكديگر در كشاكش بودهاند .از يكسو تفكر
به ميراث مانده از صدر مشروطه در قالب «اتاق تجارت» و «اتاقهاي بازرگاني و صنايع
و معادن» كه نقش و جايگاه دولت را در حد ايجاد بسترهاي الزم براي كار و فعاليت
اقتصادي جامعه و نهمداخله در كسبوكار مردم و رقابت با بخش خصوصي معنا ميكرد؛
نزديك به آنچه امروزه تفكر ليبرالي قلمداد ميشود و از سوي ديگر ،باوري كه بر حضور
بيشتر دولت در اقتصاد و موتور توسعه پنداشتن اين نهاد در توسعه كشور تاكيد ميكرد؛
رويكردي كه در دوران پهلوي اول و افكار و اقدامات علياكبر خان داور ،تجلي يافت و
براساس آن دهها شركت دولتي انحصاري در حوزههاي مختلف ،از قند و شكر تا بيمه
و حملونقل و ...تاسيس شد و در ادامه با همراهي و پشتيباني تفكر تمركزگراي چپ،
ساختار غالب اقتصادي و صنعتي ميهنمان را به شكل امروزياش شكل داد.
من به عنوان صنعتگر و خدمتگــزار اقتصاد ملي ،در تمام طول زندگي و فعاليت
حرفــهايام ،به راه و روش اول و نقش سياســتگذاري دولت باور داشــتهام و اينكه
تصديگري و اداره بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كار فعاالن اين بخشهاست.
همواره معتقد بودم ،وظيفه صنعتگر و فعال اقتصادي و صاحب بنگاه توليدي اين
است كه بر مبناي نقشه و طرح مشخص برآمده از علم ،دانش و تجربه ،فعاليت توليدي
خود را با فراهمآوردن ســرمايه ،نيروي انســاني و مواد اوليه آغاز كند و در روند انجام
كار با درسگرفتن از ضعفها و خطاها و يادگيري مستمر و بهينهكاوي و ...به ارتقاي
من
كميت و كيفيت محصوالت و رشد و توســعه بنگاه تحت تصدي خود بپردازدِ .
بنگاهدار براي بهبود امكانات الزم بهمنظور ارتقاي فعاليتهايم به قول پروفسور مايكل
پورتر بايد «اســتراتژي» مخصوص خود را داشته باشم تا بتوانم «در شرايط سخت و
دشوار» تصميمگيري و «هدفمند» كار كنم .بخشي از اين استراتژي طبعا همكاري با
ساير بنگاهها در قالب انجمنها و اتحاديهها و ساير نهادهاي تشكلي بهمنظور پيگيري
خواستها و مطالبات مشترك و در نهايت ارتقاي اقتصاد ملي است.
اما آنچنان كه تمام عالمان اقتصادي امروز بر آن تاكيد دارند (بهجز موارد خاص كه
همين عالمان از آن به «شكست بازار» ياد ميكنند) كار دولت ،تامين كاالي عمومي
است .دولت موظف است قانون ،امنيت و ثبات مولفههاي اقتصاد كالن را تامين كند و
به عنوان نماينده منافع و خير عمومي ،فضاي برون بنگاهي را براي حركت روان و هر
چه سهلتر بنگاههاي اقتصادي و صنعتي فراهم آورد .بايد نظام قانوني و اجرايي و قضايي
بهگونهاي سامان يابد كه كارآفرين و صنعتگر واقعي هر چه بيشتر استعدادهاي مادي
و فكري خود را مصروف فعاليت خود كند و از طريق بزرگشدن بنگاههاي اقتصادي،
اقتصاد ملي يا بهقول معروف ،كيك اقتصاد بزرگتر شود.رشد و توسعه در ابعاد كالن
كشوري و «توان رقابتي يك كشور ،به توان و ظرفيت نوآوري در بنگاههاي صنعتي آن
كشور بستگي دارد و اين بنگاهها هستند كه در سطح جهان با هم رقابت ميكنند و
نه كشورها» (مايكل پورتر)  .اما دولت متاسفانه در كشورمان بهجاي انجام اين وظايف
و كارويژههاي ذكرشده ،وظيفه خود را عالوه بر سياستگذاري ،تصدي و مداخلهگري
تعريف كرده و از آن به «حمايت اجتماعي» تعبير ميكند و نظام اداري و دســتگاه
بوروكراتيك را در اين جهت سازمان داده و ميدهد.
اتاق ايران

توسعه صنعتي
راهبرد ميخواهد

چــرا صنعت ايــران روزگار
خوشي ندارد .اين يك پرسش
دكترحسين سالحورزي جدي اســت كه بايد به صورت
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ،همهجانبــه و از طــرف همه
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران كساني كه به آينده اين كشور
نگاه ميكنند و دلسوز اين مرز
و بوم و شــهروندان امروز و فرداي آن هســتند بررسي شده و داليل
ئنشانههاي عقبماندگي صنعتي را پيدا كنند .در صورتي كه نشانههاي
عقبماندگي صنعتي ايران خوب شناسايي نشده و داليل اصلي رسيدن
به وضعيت فعلي كه صنعت ايران را از مدار توسعهيافتگي خارج كرده
است در كانون توجه قرار نگيرد نميتوان به روزهاي خوب رسيد .برخي
از نشانههاي اين پسماندگي را بهطور خالصه يادآور ميشوم.
يكي از مهمترين نشانههاي توسعهنيافتگي ايران در توليد صنعتي اين است
كه در دنياي امروز هيچ كاالي صنعت كارخانهاي نيست كه مشتريان به ويژه
خانوادهها كه مصرفكننده مهم توليدات صنعتياند منتظر آن باشند .به طور
مثال تلويزيون سامسونگ ،يا اتومبيل تويوتاي ژاپن و نيز گوشي تلفن همراه
اپل يا شيائومي چين و نيز برخي ديگر از توليدات صنعتي آلماني و فرانسوي
و حتي تركيه در صنعت نساجي در دنيا مشهورند و توسعه صادرات آنها عالوه
بر ارزآوري به رشــد صنعت منجر شده است .اين يك نشانه مهم دور شدن
صنعت ايران از مسير پيشرفت جهاني است .از طرف ديگر توجه داشته باشيم
كه صنعت ايران چندين دهه است با تكنولوژي روز دنيا ارتباط و تعامل واقعي
و زود به زود ندارد .اين يك نشانه است كه صنعت ايران را عقبمانده نشان
ميدهد و يك واقعيت تلخ است .شما همين امروز محصوالت لوازم خانگي
ايران را با توليدات ديگر كشورها مقايسه كنيد و ببينيد آيا توليد ايراني قادر
بــه رقابت با همتاهاي خارجي دارند .همين امروز هم با وجودي كه واردات
قانوني و توليد مونتاژي لوازم خانگي كره جنوبي در ايران ممنوعيت دارد اما
شــهروندان ايراني ترجيح ميدهند يخچال و فريزر كرهاي خريداري كنند.
تلويزيون سامسونگ هنوز در خانهها وجود دارد و ...به صنعت نساجي تركيه
و ايران نگاه كنيد .صنعت نساجي ايران با وجود قدمت بيشتر نسبت به تركيه
اما خريدار كمتري دارد .تكنولوژي روز دنيا به كمك نساجي تركيه آمده است
و اين كشور بازار ايران را تسخير كرده است .بنابراين سومين نشانه دور شدن
ايران از صنعت روز دنيا فقدان نوسازي تكنولوژيك است.
داليل عقبماندگي
اگــر يك نگاه تاريخي به روندها و فرايندهاي صنعتي ايران بيندازيم.
ميتوانيم برخــي از داليل را به خوبي ببينيم .براي توضيح بيشــتر به
داستان انتخاب راهبرد صنعتي شدن در كشورهاي كمتر توسعهيافته در
دهــه  1960كه با دهه  1340اين مطابقــت دارد بيندازيم .در آن دهه
دو راهبرد صنعتي شــدن ديده ميشد .راهبرد توسعه صادرات و راهبرد
جايگزيني واردات .ماهيت و محتواي راهبرد جايگزيني واردات اين بود كه
كشــورها مثال ايران به جاي اينكه كاالهاي با دوام صنعتي مثل اتومبيل
و لــوازم خانگي را وارد كنند در داخل توليد كنند اين نظريه كه از ذهن
طرفداران نظريه وابســتگي پيرامون به مركز بيــرون آمده بود ميگفت
راهبرد جايگزيني واردات عالوه براينكه مانع خروج ارز از ايران ميشــود
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به رشــد صنعت كمك ميكند و نيز اشــتغال
صنعتي ايجاد ميكند .اين راهبرد اما يك الزام
بزرگ داشــت و آن محدوديت واردات با وضع
تعرفههاي باال بود .اين الزام اجرايي شد و صنعت
ايران به جاي اينكه در بازارها با رقباي خود نبرد
كند و پيشرفت واقعي به دست آورد گلخانهاي و
نازپرورده شد و از رشد واقعي دورماند .اين راهبرد
پس از پيروزي انقالب اسالمي با شدت بيشتري
دنبال شد .در دهه نخست پس از پيروزي انقالب
اسالمي كه اصوال بورژوازي صنعتي سركوب شد
و در وضعيتي كه صنعــت جهان از تكنولوژي
روزآمد و فزاينده استفاده ميكردند صنعت ايران
باز هم عقب افتــاد .دليل بعدي به ويژه پس از
پيروزي انقالب اسالمي نگاه راهبردي خودكفايي
در توليد همهچيز بود .اين راهبرد سياســي از
يكســو صنعت را از چشــم مديران دوركرد و
كشــاورزي را در محور توسعه قرار داد .رهبران
سياسي اميدوار بودند بتوانند نان و برنج و ساير
خوردنيهاي اساســي را در ايران توليد كنند و
به خارج از كشــور نياز نداشته باشند .از طرف
ديگر ميخواستند همه كاالهاي صنعتي را نيز
بدون توجه به نظريه مزيت نسبي در داخل توليد
كنند .دادن مجوزهاي صنعتي به شهرونداني كه
به ويژه براي استفاده از رانتهاي ارزي و ريالي
و نيز زمين ارزان ســولههاي بينهايت در ايران
برپاكرده و كار رها شــده است .در حال حاضر
هزاران هزار ميليارد تومان از سرمايهگذاريهاي
بزرگ و كوچك ايرانيان ناتمام مانده و بداقبالي
اين اســت كه هر ســال بر ابعاد اين مصيبت
اضافه ميشود .مســاله و عامل دور شدن ايران
از توســعه صنعتي غربســتيزي ايران بوده و
هست .واقعيت اين است كه غربستيزي موجب
شــد ايران دنبال توســعه صنايع سنگين برود
بدون اينكه توجه شــود صنايع سنگين بايد در
داخل مشتري داشته باشد .اينها بخشي از داليل
عقب ماندن توســعه صنعت د رايران به لحاظ
تاريخي بوده است.
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عقب ماندن توسعه صنعتي
واقعيت تلخ اين است كه سياست درايران
به داليل گوناگون نقش بازدارنده داشته و دارد.
بزرگتريــن نقش بازدارنده سياســت داخلي
از دهه  1330به اين ســو به مناسبات بخش
خصوصي و دولتها برميگردد .در ايران پس
از اينكــه دولت صاحــب درآمدهاي هنگفت
به دســت آمده از صادرات نفت شد به بخش
خصوصي بياعتنايي كرد .بوروكراتهاي دولتي
و مديــران دولتي با اين تصــور كه عقل آنها
بيشتر از صنعتگران است بخش خصوصي را

در حاشيه نگهداشته و اجازه رشد همهجانبه
به آنها ندادند .اين وضعيت موجب شد بخش
خصوصي ايران بــه رانتهاي دولتي دلخوش
شود و از توســعه كيفي صنعتي دور بماند .از
ســوي ديگر در داخل دولتها نيز از پيش از
انقالب اسالمي تاكنون مجادله بيفايده كشاورز
يا صنعت يا بازرگاني محور توســعه باشد در
جريان بود و هســت و به همين دليل فقدان
يكپارچگي كار توسعه صنعت را عقب انداخت.
در سياســت خارجي نيز ايران به دليل اينكه
با غرب و شــرق جهان رابطه متوازن نداشت
و اصــوال به غرب حتي پيش از انقالب اعتماد
وجود نداشت و حاال كه تحريمها مزيد برعلت
شده است .از طرف ديگر در دنيا هيچ مشتري
چشم به راه رسيدن كاالي تازهاي از يك برند
مشهور شــده ايراني نيست .ايران شايد روزي
در دنيا به داشــتن بهترين و زيباترين فرش
دســتباف مشــهور بود اما همين هم درحال
نابودي اســت .حاال با وجود طعم و مزه خاص
پسته ايراني اما مزيت آن به دليل رشد صادرات
پسته آمريكا از دست رفته است .خاويار ايران
ديگر ممتاز نيســت .توليدات صنعتي درايران
به دليل لوس و نازپرورده شــدن و دور بودن
از ميدان مبــارزه با رقباي سرســخت هرگز
راستيآزمايي نشده اســت تا تواناييهاي آن
آشكار شود .ايران از مزيتهاي طبيعي خود نيز
استفاده نامناسب كرد .در حالي كه بهطور مثال
صنعت پتروشيمي ميتوانست عميقتر شده
و به توليد كاالهاي با تكتولوژي باالتر دســت
يابد اما اينگونه نشد .سياستگذارسي صنعتي
در ايران به دليل نبود راهبردي درازمدت و با
آمدن و رفتن دولتهايي با سليقههاي سياسي
متفاوت در نوســانهاي عجيب گرفتار شده
است .از سوي ديگر دســت دولت در ضنايع
دراز شده و در هر توليد هر كااليي سهمي دارد
و انحصار ايجاد كرده اســت  .بخش خصوصي
ايران دراين بستر دخالتآلود دولت محلي براي
رشد نداشته است .به همين دليل است كه شما
به پايتخت كشورهاي جهان كه ميرويد از هر
كشوري دســتكم يك يا دو برند نامدار رادر
بازارهايشان مييابيد و ساختمانهاي بلند آنها
بر افراشته است جز ايران.
توسعه صنعتي راهبرد ميخواهد
درايران نهاد دموكراسي تازه پاگرفته است
و مشاركت شهروندان در تعيين روش زندگي
و انتخــاب كســب و كار خود و نيز توســعه
فعاليتها از سوي دولتهايي كه به دموكراسي
دلبسته نيســتند در معرض خطر است .يكي

از بدبختيهاي اين ســرزمين اين اســت كه
روشــنفكران و بوروكراتهــا تصور ميكنند
عقل آنها از عقل معيشــت شهروندان بيشتر
است .بنابراين فلسفه است كه در ايران عمدتا
دولتها بوده و هســتند كه خود را مستحق
نوشتن استراتژي توسعه صنعتي ميدانند .اين
مساله در قانون تاسيس وزارت صنايع و معادن
در دولت دوم آقاي خاتمي برجســتهتر شد و
اين وزارتخانه موظف شد كه استراتژي توسعه
صنعتي را بنويســد .دولت وقت ميتوانســت
استعالم كند و از همه افراد وگروههاي مدعي
توانايي در نوشتن استراتژي صنعتي دعوت كند
در مزايده شركت كنند .كار بهتر اما اين بود كه
دولت وقت نوشتن استراتژي صنعتي را با منابع
مالي آن به اتاقهاي بازرگاني واگذار كند .دولت
اصالحات هيچكدام از اين دو كار را نكرد و تهيه
استراتژي توسعه صنعتي را به مسعود نيلي كه
البته بهترين انتخاب بود سپرد .كار تدوين اين
استراتژي از همان روز نخست با زد و بند روبهرو
شد .منتقدان نويسندگان استراتژي را ليبرال
خواندند و كار به نتيجه نرســيد .دولت بعدي
كه آمد خواست خودش طرح استراتژي توسعه
صنعتي بنويسد كه دانش و تخصص نداشت و
آن دولت نيز كاري نكرد .دولت آقاي روحاني
نيز اصوال به دليل تشــتت در وزارت صمت و
تهاجم روزانه منتقدان دنبال اين كار نبود.
همه كشــورهاي جهان به ويژه كشورهاي
نوظهور صنعتي مثل كره جنوبي ،تركيه ،تايوان
و اندونزي و برزيل براي توســعه صنعت خود
اســتراتژي تهيه كردند .در انتخاب استراتژي
توســعه صنعتي چند شرط الزم است كه اگر
نباشــند و پايه اجرا قــرار نگيرند راه به جايي
نميبريم .نخستين مساله اين است كه راهبرد
يا اســتراتژي توسعه صنعتي به وسيله نهادي
خارج از دولت نوشته شود و نهادهاي باالدستي
در وضعيــت موجود تضمين دهند اجراي آن
با رفت و آمد دولتها تغيير نميكند .شــرط
بعدي اين است كه استراتژي توسعه صنعتي
از تجربههاي جهاني اســتفاده كند و چرخ را
از اول اختراع نكند .شرط بعدي اين است كه
حتي از متخصصان ورزيده جهاني اســتفاده
شــود .چطوراست براي پيشــرفت فوتبال از
ســرمربي خارجي استفاده ميشــود اما براي
تهيه استراتژي صنعتي از كساني كه دانش و
تخصص دارند استفاده نميشود .بنابر اين بدون
راهبرد درازمدت استراتژي صنعتي كه در آن
مزيتهاي صنعتي ايــران با روشهاي علمي
شناســايي و رشد داده شــوند صنعتي شدن
بسيار دور از انتظار است.
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سایه سنگین بحران در اقتصاد جهان

نســخه بهروز شــده گــزارش صندوق
بينالمللــي پــول زير عنوان «چشــمانداز
اقتصــاد جهاني» ،كه اواخر ژوئيه منتشــر
شــد ،افق كم و بيش تاريكــي را ،هم براي
كشــورهاي پيشــرفته صنعتي و هم براي
قدرتهاي نوظهور و دنياي در حال توسعه
پيشبيني ميكند.
اين يكــي از بدبينانهترين پيشبينيهاي
اقتصادي اســت كه در چند سال گذشته از
ســوي اين نهاد بينالمللي انتشــار يافته و
در آن بر ترديدهــا و ابهامها درباره زمان و
چگونگي خروج از بحران تأكيد شده است.
عامل اصلــي اين بدبيني امــا مجموعه
رويدادهاي غير اقتصادي است كه بر آينده
چــرخ فعاليت در جهان تأثيــر ميگذارند.
بحران زاييده كوويــد ۱۹-ظاهرا ً نقطه اوج
خود را پشــت ســر گذاشــته و در مناطق
گســتردهاي از جهان زير كنترل نسبي قرار
گرفتــه ،ولي تهاجم دوبــاره آن غيرممكن
نيســت و حتي اقتصاد بسيار نيرومند چين
از سياســتهايي كه دولت اين كشور براي
ريشــهكني اين بيماري همهگيــر به اجرا
گذاشته ،همچنان رنج ميكشد.
در وراي شــبح بازگشت احتمالي بحران
بهداشــتي ،رويدادهــاي ژئوپوليتيــك نيز
بهشدت بر چشــماندازهاي اقتصاد جهاني
ســنگيني ميكنند .جنگ اوكراين بسياري
از معــادالت بينالمللي را بر هــم زده و با
تأثيرگــذاري بر شــماري از بازارها به ويژه
انرژي و مواد غذايي ،تنشهاي تازهاي را در
مقياس جهاني به وجود آورده و متغيرهاي
زيادي را در عرصه اقتصادي دگرگون كرده
است.
همچنين تنشهــاي روزافزون در روابط
اياالت متحده امريكا و جمهوري خلق چين،
بر آينده تجارت جهاني و زنجيرههاي توليد
و مبادله تأثير گذاشته و حتي تداوم فرآيند
«جهاني شدن» را زير پرسش برده است.
در ميان شــاخصهاي صرفــاً اقتصادي
تأثيرگذار بر چشماندازهاي اقتصاد جهاني،
بخــش مهمــي از گــزارش تــازه صندوق
بينالمللي پول بر نرخ تورم ،نرخ بهره و نرخ
رشد اقتصادي متمركز شده است:
نرخ تورم :از سالهاي دهه  ۱۹۸۰ميالدي
به اين ســو ،كشورهاي پيشــرفته صنعتي
همزمــان با شــمار زيــادي از قدرتهاي

اقتصادي نوظهور و دنياي در حال توســعه،
به پيشــرفتهاي بزرگــي در زمينه مقابله
با تورم دســت يافتند .با تــاش بانكهاي
مركــزي در مناطــق پيشــرفته ،از اياالت
متحده گرفته تــا منطقه يورو ،نرخ تورم به
زير دو درصد كاهش يافت و طي يك دوران
نســبتاً طوالني در همين سطح باقي ماند.
از ســال  ۲۰۲۱به اين ســو ورق برگشته و
شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي در
اين مناطق رو به افزايش گذاشت.
در مرحلــه نخســت ،مســووالن پولي و
سياسي هم در امريكا و هم در اروپا حركت
رو بــه افزايش قيمتهــا را جدي نگرفتند،
آن را به سياســتهاي اتخاذ شده در دوره
گســترش كوويد ،۱۹-كه بر انبساط پولي
و كمكهاي وســيع اجتماعي متكي بودند،
نســبت دادنــد ،و نتيجــه گرفتنــد كه با
عقبنشــيني اين بيماري همهگير و پايان
حالت اضطراري ،تورم متوقف خواهد شــد
و همهچيز به حالت عادي باز خواهد گشت.
امروز ديگر از اين خوشبيني خبري نيست.
در پايــان ماه ژوئن گذشــته نــرخ تورم
ساالنه هم در امريكا و هم در انگلستان براي
نخستينبار در  ۴۰ســال گذشته از مرز ۹
درصد گذشت .در همان ماه ژوئن ،نرخ تورم
ســاالنه در منطقه يورو به  ۸.۶درصد رسيد
كه باالتريــن رقم در تاريــخ اتحاديه پولي
اروپاست .در قدرتهاي نوظهور و دنياي در
حال توسعه نيز ميانگين نرخ تورم ساالنه در
سه ماهه دوم ســال جاري ميالدي به مرز
 ۱۰درصد رســيد .اين فرآيند عمدتاً زاييده
سياستهايي است كه دولتها براي مقابله
با كوويــد ۱۹-در پيش گرفتند ،ولي بحران
اوكراين و پيامدهاي مســتقيم آن ،به ويژه
افزايش قابل مالحظه بهــاي انرژي و مواد
غذايي ،به تورم دامن زدند.
از ســوي ديگــر بخشهاي وســيعي از
شهروندان كه به دليل اوجگيري نرخ تورم،
قدرت خريد خود را از دست دادهاند ،طبعاً
خواستار افزايش دستمزدهاي خود هستند
و براي دستيابي به اين هدف بسيج شدهاند.
در اين شرايط بيم آن ميرود كه باال رفتن
دســتمزدها خود به عامل دامن زننده تورم
بدل شود و مناطق مهمي از جهان ،از جمله
امريكا و اتحاديه اروپا ،همچون دهه ۱۹۷۰
ميالدي ،در «دايره شر»ي گرفتار شوند كه

از اوجگيري پيدرپي تورم و دســتمزدها به
وجود ميآيد.
نرخ بهره :در كشورهاي پيشرفته صنعتي
و نيز در شــماري از قدرتهــاي نوظهور و
در حال توســعه ،بانكهاي مركزي تورم را
دشمن شــماره يك تلقي ميكنند و مقابله
بــا آن را در صدر ماموريتهــاي خود قرار
ميدهند .نرخ بهره مهمترين اهرمي اســت
كه بانكهاي مركزي براي عقب راندن تورم
در اختيار دارند .صندوق بينالمللي پول در
گزارش خود بر اين اهرم تأكيد ميكند ،ولي
همزمان از يادآوري عوارض منفي ناشــي از
افزايش نرخ بهره نيز غافل نيست.
در سالهاي اخير با توجه به سطح بسيار
نازل تــورم ،نرخ بهره در همه كشــورهاي
پيشرفته صنعتي به گونهاي بيسابقه كاهش
يافت و خانوارها همچون بنگاههاي توليدي
و دولتهــا ،اعتبارهاي مورد نياز خود را در
شرايطي بسيار مســاعد دريافت ميكردند.
به عنوان نمونه متقاضيــان خريد خانه در
اتحاديه اروپا ميتوانســتند اعتبار مورد نياز
خــود را با نرخ بهرههايي در محدوده يك تا
دو درصد دريافت كنند.
زير فشــار افزايش تورم ،اين وضعيت به
ســرعت در حال تغيير اســت و بانكهاي
مركزي نــرخ بهره پايــه را با شــتاب باال
ميبرنــد .هميــن چهارشــنبه  ۲۷ژوئيه،
بانك فدرال امريكا بــه منظور كنترل تورم
براي چهارمين بار در پنج ماه گذشــته نرخ
بهره پايــه را افزايش داد .در واقع بانكهاي
مركزي با افزايش نرخ بهره ،شرايط دستيابي
خانوارها و بنگاههاي توليدي و دولتها را به
اعتبارهاي بانكي دشــوارتر ميكنند ،با اين
هدف كه موتورهاي محركه تورم را از نفس
بياندازند.
ولي عوارض منفي اين ابتكار را نبايد از نظر
دور داشــت .در واقع افزايش نرخ بهره براي
مقابله با تورم ،به مصرف و ســرمايهگذاري
نيز ضربه ميزنــد و چرخ فعاليت اقتصادي
را كند ميكند .در اين شرايط شهروندان از
دريافت اعتبارهــاي ارزان براي تأمين مالي
خريد خانه محروم ميشوند ،سرمايهگذاران
در انجــام پروژههــاي خود بايد بــار مالي
سنگينتري را تحمل كنند و هزينه دولتها
براي بازپرداخت اصل و فرع بدهيهايشــان
بهشدت باال ميرود.
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در وضعيت كنوني بســياري از دولتها با
يك انتخاب بســيار دشوار روبرو هستند :آيا
مقابله با تورم مهمتر اســت يا حفظ و ايجاد
زمينههاي الزم براي تأمين رشد اقتصادي.
افزايش نرخ بهره نشان ميدهد كه بسياري
از بانكهاي مركزي تورم را دشــمن اصلي
ميدانند ،ولو آنكه اين انتخاب به زيان رشد
اقتصادي تمام شــود .ولي اين خطر وجود
دارد كه جهان دستكم در كوتاهمدت هم با
تورم رو به افزايش روبرو شــود و هم با نرخ
رشد رو به كاهش .اين همان پديده معروف
به «ركود تورمي» اســت كه در حال حاضر
اقتصاد جهاني را تهديد ميكند و شــبح آن
نيز بــر گزارش تازه صندوق بينالمللي پول
سنگيني ميكند.
نرخ رشــد :صنــدوق بينالمللي پول در
گزارش خود ميگويد كه نرخ رشد اقتصادي
در جهان بعد از جهش  ۶.۱درصدي ســال
 ،۲۰۲۱در ســال جــاري بــه  ۳.۲درصد
كاهــش مييابد و در ســال آينده ميالدي
از  ۲.۹درصد بيشــتر نخواهــد بود .همين
گزارش ميافزايد كه در ســال  ۲۰۲۳نرخ
رشد اقتصادي در امريكا به يك درصد و در
منطقه يورو به  ۱.۲درصد كاهش مييابد.
آنچه بــه نگراني دامن ميزند ،پيشبيني
كند شدن آهنگ رشد اقتصادي در جمهوري
خلق چين است .بر پايه ارزيابيهاي صندوق
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بينالمللي پول ،نرخ رشــد دومين اقتصاد
جهاني از  ۸.۱درصد در سال  ۲۰۲۱به ۳.۲
درصد در سال جاري ميالدي سقوط خواهد
كرد.
اگر اين پيشبيني درست از آب درآيد ،پر
جمعيتترين كشور جهان با پايينترين نرخ
رشد خود در  ۴۰ســال اخير روبرو خواهد
شد .با توجه به تأثير چين بر اقتصاد جهاني،
ســقوط نرخ رشــد اقتصادي در اين كشور
بر چرخ فعاليت در شــمار زيادي از مناطق
جهان تأثير منفي خواهد گذاشت.
در يك ســناريوي بدبينانهتــر ،صندوق
بينالمللي پول احتمال ســقوط نرخ رشــد
اقتصادي جهان به دو درصد در سال ۲۰۲۳
را پيش ميكشــد .اگر اين ســناريو محقق
شــود ،جهان بــا يكــي از پايينترين نرخ
رشدها در  ۵۰سال گذشــته روبرو خواهد
شد .در همين سناريوي بدبينانه ،نرخ رشد
اقتصادي در امريكا و اتحاديه اروپا به نزديك
صفر خواهد رســيد .نرخ رشدهايي چنين
نازل طبعاً خطر اوجگيري نرخ بيكاري را در
جهان مطرح ميكند.
ميبينيم كه از ديدگاه صندوق بينالمللي
پول ،اقتصاد جهاني در يكي دو ســال آينده
بــا چالشهايي بزرگ دســت بــه گريبان
اســت .غلبه كردن بر اين چالشها و خروج
از بحران كار آســاني نيســت ،به اين دليل

ســاده كه ژئوپوليتيك بر ژئواكونومي غالب
شده و سرنوشت اقتصاد جهاني در مقياسي
گسترده به فرجام تنشهايي گره خورده كه
به گونهاي ناگهاني روابط بينالمللي را دربر
گرفتهاند.
كافي است به جنگ اوكراين و تأثير آن
بر كل شبكه روابط بينالمللي از جمله در
عرصه اقتصادي نگاهــي بيندازيم .محروم
شــدن اروپا از گاز روســيه ،كه به مراحل
بسيار حساس خود رسيده ،كل بازار انرژي
را در سراســر جهان زير فشــار قرار داده
و بهــاي نفت و الكتريســته را به گونهاي
چشــمگير باال برده اســت .صدها ميليون
نفر از ســاكنان زمين در حال حاضر بهاي
سنگين اين دگرگوني بزرگ را ميپردازند.
از سوي ديگر جنگ روسيه و اوكراين ،دو
كانــون بزرگ توليد و صدور غالت به ويژه
گندم ،امنيت غذايي را در سراســر جهان
زير پرسش برده و به موج تورمي در جهان
دامن زده است.
اين رويداد بســيار بــزرگ ،و تنشهاي
خطرناك ديگري كه در گوشه و كنار سياره
زمين رو به گســترش ميرونــد ،ابهامهاي
فراواني را به وجــود آوردهاند و آيندهنگري
را با دشواريهايي چشمگير روبرو كردهاند.
اقتصــاد جهانــي و آينده آن طبعــاً از اين
دشواريها در امان نيست.
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نگاهــي بــه مهمتريــن
صنايــع كارخانــهاي ايران
شیما ستوده
كه توليدات آنهــا در ميان
عضو هیات تحریریه
خانوادههــا رايــج و جاري
است و اصوال براي خانوادهها
توليد ميشــود نشــان ميدهد ايران در اين باره از نظر شمار
كارخانه و نيز تنوع توليد چيزي كم ندارد .به عبارت ديگر ايران
همه جور كارخانه دارد .اما از ســوي ديگــر نيك ميدانيم كه
بيشتر توليدات كارخانههاي ايراني با رقباي سرسختي در منطقه
و جهان روبهرو هســتند و اگر اقتصادايران عادي بود و تجارت
خارجي آسان و بدون مانع بود بســياري از كارخانهها تعطيل
ميشدند چون توانايي رقابتي ندارند .از طرف ديگر كارشناسان
باور دارنــد صنايع بزرگ مثل فوالد و مس و پتروشــيمي نيز
به دليل اينكه از رانت انرژي ارزان اســتفاده ميكنند كه البته
دارد به انتها ميرســد ســرپا ماندهاند .چرا چنين شده است؟
شــماري از فعاالن صنعتي درايران بــاور دارند دليل آن فقدان
استراتژي توسعه صنعتي يا همان سياستهاي صنعتي است .به

اين معني كه دولتها بايد چارچوب و راهبردهاي كالن توسعه
صنعت را با توجه به ماهيت اقتصاد كالن درحال اجرا يا ماهيت
اقتصاد آينده تهيه كند و به مثابه قانون و مانيفســت حكومتي
به شهروندان و متقاضيان سرمايهگذاري صنعتي اعالم كند .به
اين ترتيب بايد معلوم شــود بهطور مثــال آيا در ايران با توجه
به مجموع وضعيت اقتصادي امروز كشــور و متغيرهاي اصلي
و نيــز پيشبيني آينده و نيز وضعيــت هر صنعت در دنيا و در
منطقه بايد كارخانه توليد يخچال در ايران باشــد يا نباشــد يا
ميزان توليد چقدر باشد .در ايران چنين سندي تاكنون به شكل
قانون درنيامده است .در دهههاي تازه سپري شده اما در دولت
اصالحات وزارت تازه تاسيس صنايع و معادن و البته پيش از آن
انجمــن مديران صنايع اقدام به تهيه راهبرد صنعتي كردند كه
هيچ كدام قانون نشد و بنابر اين الزامي هم براي اجرا نداشت.
در دولتهــاي بعدي يعني دولتهاي احمدينژاد و روحاني
نيز تالش شــد راهبرد توسعه صنعتي نوشته شود كه به جايي
نرســيد .حاال به نظر ميرســد دولت تازه اينبار نه از ســوي
وزارتخانه مربوطه بلكه از مســير معاون اقتصادي رئيسجمهور

توسعه صنعتی

شتابگيري تهيه راهبرد توسعه صنعتي
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و نيز از مسير موسسههاي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي
دنبال كار است .پرونده حاضر با استفاده از رخدادهاي اين موسسسه
درباره توسعه صنعتي تهيه شده است.
روند كار تهيه سند
اولين نشســت تخصصي «طرح تدوين نقشه راهبردي صنعتي و
ارتقا توليد داخل» با حضور معــاون اقتصادي رئيسجمهور و جمع
قابل توجهي از استادان و انديشمندان دانشگاهي ،نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي ،صاحبنظران و فعاالن حوزه صنعت درسالن خواجه
نصيرالدين طوســي موسســه عالي آموزش و پژوهــش مديريت و
برنامهريزي برگزار شد.

دكتر عادل آذر رئيس موسســه در اين نشســت گفت :در تاريخ
دهم بهمن ســال  ۱۴۰۰كه توليدكنندگان و فعاالن صنعتي با مقام
معظم رهبري ديدار داشــتند معظمله در خصوص وضعيت صنعت و
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كيفيت آن بسيار گلهمند بودند و رهنمودهاي ويژهاي ارايه فرمودند
كه در جهت اجرايي شــدن اين رهنمودها از سوي رئيسجمهور به
معاون اول رئيسجمهور ماموريت داده شد در جهت تهيه سند نقشه
راهبردي صنعتي و ارتقا توليد داخل اقدام كند .در ادامه اين روند از
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي خواسته شد
كه با توجه به جايگاه علمي و پژوهشي و سوابق مطالعات متولي تهيه
اين سند شود.
مشــاور رئيسجمهور و رئيس موسســه عالي آموزش و پژوهش
مديريت و برنامهريزي افزود :در جهت اجراي اين ماموريت بالفاصله
تيم كاري تشكيل و سازماندهي شد كه معاون اول رئيسجمهور در
راس اين تيم اســت .شــوراي راهبري طرح نيز تشكيل و دو بخش
شوراي علمي و مشاورين در ذيل مجري طرح سازماندهي شده است.
وي تصريح كرد :تالش شده از افراد كارشناس حوزه صنعت و نظريه
پردازان و دانشــگاهيان متخصص در حــوزه صنعت دعوت به عمل
آيد و با تشــكيل دبيرخانه و كار گروه «روششناســي و تلفيق» و
كارگروههاي پشتيبان بنا به تناسب رشتههاي تخصصي در اليههاي
افقي (بين بخشــي) مانند نظام تامين مالــي و اليههاي عمودي به
شــكل تخصصي ورود شود .دكتر عادل آذر افزود :تالش ما اين است
كه تمام دســتگاهها ،سازمانها ،نهادها ،پژوهشكدهها ،انديشكدهها و
دانشگاهها اگر كسي نظري حتي به شكل انفرادي در اين حوزه دارد
و صاحبنظر اســت ،نظرش را دريافت كنيــم كه يك كار جمعي و
مشــاركتي اتفاق بيافتد .وي اضافه كرد :در چارچوب عقالني نقشه
راهبردي صنعتي به يك مجموعه شــش وجهي دست يافتهايم كه
عبارتســت از «اقتصاد سياســي و عوامل حكمراني»« ،ژئو پلتيك،
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فراگيري اقتصادي»« ،پايداري»« ،توسعه فناوري و شبكه ارزش ملي
و منطقهاي».وي افزود :از اسفند  ۱۴۰۰بالغ بر سه هزار نفر ساعتها
فعاليت جدي و هدفمند داشــتهاند كه منتج به يافتههاي اثرگذاري
بوده و محورهايي نيز توليد شده است .در اين فرايند اجرايي تعداد ۸
كارگروه (يافتههاي شش وجهي به انضمام بخشهاي منابع انساني و
نظام تامين مالي) تشكيل شده كه با مشاركت صاحبنظران نسبت به
تهيه پيشنويس براي محورهاي تعيين شده اقدام كنند.
دكتــر عادل آذر ادامه داد :از همه نخبگان و فعاالن دانشــگاهي و
صنعتي دعوت ميكنيم كه در ايــن كارگروهها با ارايه نقطه نظرات
خود مــا را ياري كنند تا طبق زمانبنــدي ماموريت ابالغي تا پايان
تابستان سال جاري سند تهيه و تقديم دولت شود
نياز به سند راهنما

در اين نشســت تخصصي دكتر محســن رضايي معاون اقتصادي
رئيسجمهور گفت :اين ســند اولينبار نيســت كه مورد توجه قرار
گرفته در گذشته هم تالش ميكردند بتوانند در اين مسير گامهايي
بردارند اما امروز بيش از گذشته ما نياز داريم كه يك سند راهنمايي
براي سياست صنعتي كشور داشته باشيم.
وي ادامــه داد :نهــاد دولت و نهــاد بازار نقش مكملــي در اقتصاد
كشورهاي در حال توسعه دارند .كشورهايي مانند چين و كره جنوبي از
نهاد دولت بيشتر استفاده كردند و هند و برزيل نيز از نهاد بازار بيشتر
اســتفاده كردند .معاون اقتصادي رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه دولت
بايــد در اين بخش ورود كند ،گفــت :ورود دولت نيز بابد منطق و يك
چارچوب كارآمد داشــته باشــد اگر نامش را سياست صنعتي بگذاريم
آنگاه اســتراتژي صنعتي نقشهاي اســت كه كمك ميكند كه دخالت
دولت و سياست آن صنعت كارآمد باشد .وي ادامه داد :حسن اين نقشه
و سند آن اســت كه پلي باشد بين اراده رهبري با اجرا يعني پلي بين
سياستهاي كالن كشور با برنامههاي اجرايي خواهد بود .خوشبختانه
شخص مقام معظم رهبري بر اين موضوع بسيار تأكيد داشتهاند.
دكتر رضايي گفت :اكنون كه ما در حال تدوين سياستهاي كلي
برنامه هفتم توسعه و همچنين تهيه برنامه  ۱۴۰۲قرار داريم بهترين
فرصت است كه اين سند آماده شود ،نبايد مانند گذشته به سندهاي
راهبردي با نگاه كتابخانهاي برخورد شود؛ يعني اين اسناد بايد مبناي
حركت كشور باشد.وي در ادامه افزود :در اين سند بايد مقوالتي باشد
كه آرمانها را با واقعگرايي ارتباط دهد لذا بايســتي از مباحث رويايي
كه خارج از واقعيتهاي جامعه ايران است پرهيز كنيم.

اولين مساله موضوع ژئوپلتيك ايران است درسهاي بسيار مهم و
تلخي در تاريخ گذشته در ارتباط با اراده و دخالتهاي خارج از ايران
در محدود كردن پيشرفت ايران و كمك نكردن به توسعه ايران پيش
آمده اســت .ما نميتوانيم آنها را در نظر نگيريم و استراتژي توسعه
نميتواند به اين مساله توجه نداشته باشد.
وي با اشــاره به مجموع گسستهاي اقتصاد ايران گفت :بين علم
و فناوري؛ فناوري و صنعتي شــدن ،صنعتي شدن و تجارت در حال
حاضر گسست وجود دارد؛ مجموع اين گسستها باعث منقطع شدن
برنامههاي توسعهاي كشور ميشود و ما نياز داريم با استفاده از تجارب
صاحبنظران و ابتكارات خاص محيط اقتصادي ايران گسســتها را
حل و فصل كنيم .معاون اقتصادي رئيسجمهور با اشاره حوزه روابط
بينالملل گفت :كه روابط بينالملل مرتب در حال تغيير و تحول است
هم در ماهيت قدرت و هم در ماهيت ارتباطات بينالمللي .زماني كه
بوش به عراق و افغانستان حمله كرد ،تصاوير حمله اعجابانگيز بود و
صحنه جنگ به مانند صحنه يك تئاتر از نمايش قدرت نظامي آمريكا
آمده بود در حالي كه امروزه اقتدار نظامي آمريكا كاهش پيدا كرده و
حتي آثار اين كاهش اقتدار در حوزه اقتصاد هم قابل مشاهده است.
دكتــر رضايي تصريح كرد :روابط بينالملل بهشــدت تغيير كرده و ما
وقتي به ده ســال گذشته نگاه ميكنيم بايد ده سال آينده را هم ببينيم
كه روابط بينالملل تحت تأثير چه عواملي قرار خواهد گرفت .وي افزود:
ما فرصتهاي خوبي در سراســر دنيا داريم و بايــد از همه ظرفيتها و
فرصتهاي بينالمللي چه در غرب و چه در شرق استفاده كنيم و استراتژي
صنعتي خود را محدود نكنيم .ما بايد از ظرفيتها استفاده كنيم و در روابط
بينالملل خود را به چند كشــور محدود نكنيم .با رويكرد واقعگرايانه به
سوي آرمانهاي بزرگ حركت كنيم به عبارتي پايمان روي زمين باشد و
نگاهمان به آســمان .لذا از صاحبنظران و كارشناسان امر ميخواهم وقت
فشرده بگذارند و سند را با بهترين كيفيت تهيه و به دولت تحويل دهند.

در ادامه نشست ،دكتر خداداد حسيني رئيس دانشكده مديريت دانشگاه
تربيت مدرس و همچنين دكتر عيسي منصوري از همكاران تهيهكننده طرح
نقشه راهبردي صنعت به ارايه توضيحاتي در خصوص ساختار علمي و اجرايي
طرح و مباني علمي و چارچوبي تدوين سند راهبردي صنعت پرداختند.
در پايان نشست اساتيد ،كارشناسان و صاحبنظران حوزه صنعت در
هشت كارگروه تخصصي با عناوين «فراگيري اقتصادي»« ،پايداري و
تابآوري»« ،حكمراني و اقتصاد سياسي»« ،ژئوپلتيك»« ،فناوري»،
«تامين مالي»« ،منابع انســاني» و «شــبكه زنجيره ارزش ،جهش و
ميانبر» به بحث ،بررســي و ارايه راهكار در خصوص مسائل مرتبط با
تدوين نقشه راهبردي صنعتي و ارتقا توليد داخل پرداختند.
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استراتژي توسعه صنعتي كشور

سخنرانان برزين جعفرتاش اميري (پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه) دكتر سيد حبيباهلل طباطباييان
(رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري رياستجمهوري)
اعضاي پنل :دكتر حميدرضا فرتوكزاده (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر)
دبير جلسه :دكتر علي متوسلي (عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي)
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نكات اصلي
*رسيدن به يك فهم مشترك راهبردي بعني يك بازنماني مورد
توافق از وضعيت موجود در بين مديران و كارشناســان اولين گام
در حوزه طراحي و پيادهسازي استراتژي سياست صنعتي است.
*مراحل تدوين راهبردي توسعه صنعت كشور به ترتيب ،تجسم
فضــاي تفكر راهبردي حاكم بر صنعت كشــور ،انتخاب مهمترين
سوالها و در نهايت ،تدوين شيوه مناسب پاسخگويي به سوالهاي
انتخاب شده است.
*در كشور ما ،بهره مندي از منابع طبيعي زيرزميني مانند تفت
و معادن سبب شده است سياست صنعتي با اقبال چنداني مواجه
نباشــد .به دليل هدايت رانت به ســوي صنايع منابع محور و ميل
گروههاي ثروت و قدرت به سرمايه -گذاري در صنايع استخراجي،
صنايع منابع محور توســعه زيادي پيدا كرده و بخش كشاورزي و
صنايع كارخانهاي ضعيف و نحيف باقي مانده است.
*اساسا توزيع قدرت سياسي در كشور به گونهاي انجام شده كه
امكان سياســتگذاري صنعتي وجود ندارد .در پي واگرايي اقتصاد
سياسي به دليل نحوه توزيع قدرت در پارلمان ،دنبالهاي از واگرايي
بعثي ،پارلمان واگرا ،دولت واگرا ،سياســت پولي و ماليواگرا و به
شكل گرفته اســت كه در نهايت به صنعتواگرا ختم ميشود .در
چنين اكوسيستمي كه تحت تاثير يك سري كالن الگوهاي اقتصاد
سياسي است هر قدر هم كه اولويتبندي شود ،بدون توجه به اليه
اقتصاد سياســي ،راه به جايي نميتوان برد .پيش از آنكه به دنبال
سياست صنعتي بگرديم بايد به دنبال مبناي توزيع قدرت سياسي
و ســيناي حكمراني و مبناي تعارض بين منافع بخشــي و منافع
عمومي (به عبارتي ،كشــمكش بين سود بنگاه و زنجيره ارزش كه
در كشــور گسترش يافته است) باشــيم و اگر سندي بتواند كاري
براي اقتصاد ما انجام دهد سندي است كه بتواند اين واگراييهايي
كه شاهد هستيم را به همگرايي تبديل كند.
نشست «استراتژي توســعه صنعتي كشور» با سخنراني آقايان
برزين جعفرتاش اميري (پژوهشــگر مركز توانمندسازي حاكميت
و جامعه) و دكتر ســيد حبيباهلل طباطباييان (رئيس پژوهشكده
مطالعات فناوري رياســتجمهوري و با حضور دكتر حميدرضا فر
توكزاده (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به عنوان
عضو پنل و با شركت جمعي از كارشناسان و عالقهمندان در تاريخ
 ۱۴۰۱/۰۳/23به صورت آنالين برگزار گرديد.
دكتر علي متوســلي :موضوع استراتژي توســعه صنعتي از
نيمه دوم قرن بيســتم و با تجربه موفق كشــورهاي شرق آسيا در
سياستگذاري موفق دولتي كه منتج به توسعه بخشهاي صنعتي
آنها شــد ،مورد توجه گروههاي مختلف قرار گرفت .دســته اول،

سياستگذاران كشــورهاي ديگر بودند كه اين تجربه موفق براي
آنها الهام بخش بود .دســته ديگر ،پژوهشــگران بودند كه تالش
كردند ســاز و كارهاي حاكم بر اين كشــورها كــه منجر به نتايج
موفقيت آميز شــده اســت را درك كنند .البته توجه به استراتژي
صنعتي به معناي كلي نقش دولت در توســعه بخشهايي خاص
از اقتصاد ،بدون مناقشــه هم نبوده اســت و همواره در جبهه در
اختالف باهم قرار داشــتند .عدهاي طرفدار زمينهســازي و فراهم
كردن زيرساختها توســط دولت بودند تا خود مكانيزمهاي بازار
و بدون اينكه انتخابي از طرف دولت انجام شــود به توسعه و رشد
اقتصاد منجر شــود .در مقابل ،عدهاي معتقد بودند كه به دليل كم
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و كاســتيهاي ساز و كار بازار مانند شكست بازار ،الزم است دولت
بهطور انتخابي مداخله كند و توســعه بخشهايي كه براي رشد و
توسعه كشور موثرتر است را در دستور كار قرار دهد .اگرچه مدتي
بحث توســعه صنعتي در جريان اصلي اقتصــاد كنار رفته بود اما
در ســالهاي اخير با گســترش دادههاي دقيقتر در سطح خرد و
بنگاهها ،بخشي از پژوهشگران اقتصادي به مطالعه موضوع استراتژي
صنعتي و تجربه كشــورهايي مانند كره جنوبي و ارايه توصيههايي
براي سياســتگذاران روي آوردهاند و در عرصه سياستگذاري در
كشور ما نيز اقبال به موضوع استراتژي صنعتي افزايش يافته است.
هدف اين نشست آن است كه از نظرات كارشناسان و محققاني كه
در اين حوزه صاحبنظر هستند ،استفاده كرده و تصويري جامع از
ابعاد مختلف توسعه صنعتي به دست آوريم.
برزين جعفرتاش اميري :طي  ۲۰سال گذشته ،حداقل  ۲سند
با موضوع سياســت توسعه صنعتي در ايران تدوين شده است .اما
اين استاد هيچگاه در سياســتها مورد حمايت واقع نشده است.
اكنون كه پنجمين سند توسعه صنعتي كشور نيز در حال نگارش
اســت اين پرسش مطرح ميشود كه آيا اين سند نيز به سرنوشت

ســدهاي قبل دچار خواهد شــد؟ از جمله داليلــي كه براي عدم
اجراي اســتاد توسعه صنعتي پيشــين ذكر شده ميتوان مواردي
همچون ،كيفيت پايين ســند ،عدم اعتقاد دولتها به سند ،فقدان
منابع كافــي ،بحرانهاي بيروني و تغيير دولــت را نام برد .اما به
نظر ميرســد كه مشكل عميقتر است و بايد آن را در البه اقتصاد
سياسي كشور جستوجو كرد .شايد سوال اصلي اين باشد كه چرا
اليت حاكم ،رويكرد توسعه گرا ندارند و حمايت از بخشهاي مولد
اقتصاد در اولويت آنها نيســت .براي رسيدن به پاسخ اين سوال به
بررســي سه مبحث اقتصاد منبع محور ،استقرار سياسي و رويكرد
اقتصادي مسلط ميپردازيم.
بانك جهاني ،اقتصاد كشوري را كه  ۲۰درصد صادرات با درآمد
دولت آن از فروش منابع طبيعي حاصل ميشود اقتصاد منبعمحور
مينامد .از آنجا كه عمده درآمد كشــور ما از فروش منابع طبيعي
ماننــد منابع معدني ،نفت و گاز به دســت ميآيد ،اقتصاد ما يك
اقتصاد بهشدت منبعمحور محسوب ميشود.
طبق ادبيات پژوهشي ،اقتصادهاي منبع محور با مشكالتي مانند
بيماري هلندي ،نوسانات در آمدي ،اثر حصار و بيتوجهي به سرمايه
انســاني مواجه هســتند ،در بيماري هلندي ،افزايش درآمدهاي
حاصل از فروش منابع باعث افزايش ارزش پول شده و به دنبال آن
موجب كاهش رقابتپذيري توليد داخل ميشود .نوسانات درآمدي
نيز به علت نوســانات قيمت كاموديتيها در بازارهاي جهاني روي
ميدهــد و اقتصاد كالن را دچار بيثباتي كرده و در نهايت به ضرر
بخش توليد تمام ميشود .مشــكل ديگر اقتصادهاي منبع محور،
اثر حصار اســت .در اين اقتصادها صنايع اســتخراجي و صنايعي
كه حول محور منابع شــكل گرفتهاند به گونهاي چشــمگير رشد
ميكنند .در اين صنايع تخصصها و حقوقها بسيار باال است ولي
به علت اينكه جنس اين صنايع با جنس ساير حوزههاي اقتصادي
يك كشــور متفاوت است ،ســرريز خاصي براي بخشهاي ديگر
ندارند و گوي حصاري به دور اين صنايع كشيده شده است .آسيب
بعدي ،بيتوجهي به سرمايه انساني است .وقتي كشوري به راحتي
بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشــته باشــد ديگر انگيزهاي
براي ســرمايهگذاري بر منابع انســاني خود ندارد و اين منابع را با
طرحهايي مانند خدمت اجباري هدر ميدهد .در عوض كشورهاي
شرق آسيا كه درآمد ارزي حاصل از فروش منابع نداشتند ،مجبور
بودند كه روي ســرمايه انســاني خود حســابي ويژه باز كنند و از
آن براي رشد بخشهاي مختلف اقتصاد بهره بگيرند .مجموع اين
رويدادها باعث ميشــود كه بخش توليدي به ويژه صنايع ساخت
تضعيف شود و تحت فشار قرار گيرد.
اينكه چرا راهبردهاي سياســت صنعتي اجرايي نميشــود به
استقرار سياســي كشور نيز برميگردد .در كشــورهاي انقالبي با
كشورهايي كه احزاب مسلط دارند و دسته بزرگي از مردم طرفدار
يك حزب هستند ،حاكمان براي اينكه همچنان حمايت اين بخش
گسترده از جامعه را حفظ كنند نيازمند توزيع گسترده رانت براي
اقشار و گروههاي مختلف هستند .يعني بر خالف دولتهاي توسعه
گرا در شرق آسيا كه عموم رانتها و حمايتها به بخش توليدي و
مولد ،سرمايهگذاري صنعتي و كارگران صنعتي ميرسد ،در اينجا
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به صورت بســيار گسترده رانت توزيع ميشــود كه باعث كسري
بودجه و در نتيجه بيثباتي اقتصاد كالن شده و در نهايت بر بخش
توليدي و مولد فشــار ميآورد .به عالوه ،اگر در يك كشور در حال
توســعه با منابع محدود بخواهيد براي عمده گروههاي اجتماعي
رانت توزيع كنيد ديگر رانتي براي سياســت صنعتي و حمايت از
توليد باقي نميماند.
براي مثال در كشــور ما براي حمايت از صنعت خودروســازي
انحصار ايجاد شد تا اين صنعت بخشي از سودي كه كسب ميكند
را براي پيشرفت و رسيدن به خودروسازيهاي جهان سرمايهگذاري
كند .از طــرف ديگر براي انحصارزدايي با ايجــاد نهادهايي مانند
شــوراي رقابت دست به قيمتگذاري خودرو زده شد .در حقيقت،
تمايل ما به سياســتهاي توزيع رانت اجتماعي و حمايت از اقشار
مختلف مردم باعث شــد كه آن سود اضافه كه قرار بود خودروساز
صرف سرمايهگذاري كند را از او گرفته و خودروساز را مجبور كنيم
كه با قيمت پايين محصول خود را بفروشد .اين كار يكي از عوامل
بزرگ ضرر كنوني دو خودروساز معروف ما است.
رويكرد اقتصادي مسلط در دنيا در دهه  ۶۰ميالدي سياستهاي
حامي توليــد بود .بنابرايــن در آن دوره ،هم در ايــران و هم در
كشــورهاي ديگر دنيا مانند هند ،تركيه و پاكســتان سياستهاي
صنعتي ،رويكرد مرســوم و فراگير بود .اما رويكرد اقتصادي مسلط
از دهه هشتاد ميالدي تا امروز سياستهاي حامي بازار بوده است.
كشــور ما نيز از اين موضوع اثر پذيرفته و نهادهايي مانند سازمان
خصوصيسازي و شوراي رقابت و بحثهايي از قبيل بهبود فضاي
كسب و كار ،تنظيمگري و شــفافيت ،نمونهاي از آن است .بر اين
اســاس ،يكي از داليلي كه ما اقبال چنداني به سياســت صنعتي
نداشــتهايم آن است كه در اين ســالها سياست صنعتي در دنيا
مرسوم و پررنگ نبوده است.
بنا بر آنچه گفته شد ،مجموع سه موضوع نفرين منابع ،استقرار
سياسي و رويكرد مسلط اقتصادي سبب شده است كه در كشور ما
به سياست صنعتي توجه زيادي نشود و در نتيجه ،به دليل هدايت
رانت به ســوي صنايع منابع محور و ميل گروههاي ثروت و قدرت
به سرمايهگذاري در صنايع استخراجي ،صنايع منابع محور توسعه
زيادي پيدا كنند و بخش كشاورزي و صنايع كارخانهاي ضعيف و
نحيف باقي بمانند .در چنين اكوسيستمي كه تحت تأثير يك سري
كالن الگوهاي اقتصاد سياسي است هر چقدر كه اولويتبندي شود،
بدون توجه به اليه اقتصاد سياســي ،راه بــه جايي نميبرد .چون
اوال پولي براي حمايت از ديگــر بخشها مانند صنايع كارخانهاي
وجود ندارد و همه پولها يا به سمت يارانهها ،خدمات اجتماعي و
نهادهاي فرهنگي يا به ســمت صنايع منابع محور رفته است .دوم
اينكه توجه و تمركز حاكميت به سمت صنايع كارخانهاي نيست.
براي مثال از تمام پروژههاي ســازمان گسترش و نوسازي صنايع
كشور به عنوان متولي اصلي سياست صنعتي كشور تنها دو يا سه
پروژه در حوزه صنايع كارخانهاي هستت.
راهبرد صنعتي شــدن ايران در صحنه عمل بايد اين رويكرد را
داشته باشــد كه درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي را از سمت
مصرف (مانند يارانه مصرفكننده و مخارج جاري دولت) به سمت

ســرمايهگذاري حركت دهد و ســرمايهگذاري بايد در داراييهاي
واقعــي داخلي و خارجي باشــد ،تا هنگامي كــه پولها در بخش
مصرف خرج ميشــود ،پولي براي اجراي سياســتهاي صنعتي
نخواهيم داشت.
در راستاي مديريت توسعهاي رانت منابع در ايران ،يك سياست
صنعتي موفق بايد داراي اجزاي ســه گانه شامل سياست تجاري،
سياست ارزي و سياســت يادگيري باشد ،در سياست تجاري بايد
حمايت تعرفهاي ،محدوديــت واردات و يارانه صادرات ،هم جهت
با اولويتهاي صنعتي وجود داشــته باشد .در سياست ارزي نبايد
ارزش پول ملي از سطح بهرهوري اقتصاد فاصله بگيرد .بايد نوسانات
نــرخ ارز كنترل و به ويژه در دوران وفور درآمدهاي ارزي ،اين نرخ
مديريت شود .در ســمت عرضه نيز بايد به سياستهاي يادگيري
توجه زيادي كرد .بنگاهها براي يادگيري شــيوه توليد ،اســتخدام
متخصصــان خارجي ،به روز كردن رويههاي ســازماني ،تحقيق و
توسعه و خريد تجهيزات بايد مورد حمايت قرار گيرند.
دكتر ســيد حبيــباهلل طباطباييــان :متاســفانه ما از
اســتراتژيهاي صنعتي خود كه در ســالهاي گذشته اتخاذ شده
اســت راضي نيســتيم و اين پرســش مطرح ميشــود كه چرا از
استراتژيهاي تدوين شده قبلي رضايت نداريم؟ آيا استراتژيستها
خوب نبودهاند؟ آيا متدولوژي تدوين خوب نبوده است؟ آيا شرايط
كشور درســت احصاء شده بود؟ به نظر نميرسد كه اينطور باشد.
به عــاوه ،اين نارضايتــي تنها به صنعت محدود نميشــود و از
استراتژيهاي ديگر مانند اســتراتژي فرهنگي كشور و استراتژي
حفظ محيط زيســت هم راضي نيستيم .پس مشكل كجاست؟ به
نظر ميرســد كه مشــكل برميگردد به اينكه ما پاسخ سوالهاي
خود را در اسناد استراتژيهاي قبلي پيدا نميكنيم .مثال پاسخ اين
سوال كه چرا مردم براي خريد خودرو بايد صف بكشند يا در قرعه
كشي چند ميليون نفري شــركت كنند و نتوانند يك خودروي با
كيفيت پايين يا متوسط را هم بخرند؟
بررسيهاي متعدد ما ،چه در مواجهه با موضوعات داخلي و چه
مســائل و فرصتهاي خارجي ،نشانگر آن است كه همواره انتخاب
سوال مهمتر از پاسخ دادن به سئوال است ،زيرا اين سوال است كه
ارزش حل مساله را نمايان ميكند و نحوه پاسخ به سئواالت است
كه متدولوژي را تبيين ميكند .حال يك سوال مينايي وجود دارد
و آن اينكه ،در مواجهه با موضوعات مختلف ،سوالهاي مهم چگونه
طراحي ميشوند يا از كجا سرچشمه ميگيرند؟
نحوه توافق در انتخاب مهمترين ســوالها ،منوط به رسيدن به
يك فهم مشــترك راهبردي اســت .فهم راهبردي مشترك ،يك
بازنمايي مورد توافق از وضعيت موجود است كه موجب همگرايي
مديران و كارشناســان در حوزه طراحي و پيادهســازي راهبردي
ميشود .مهمترين عناصر سازنده يك فهم مشترك راهبردي شامل
 -۱توافق در خصوص مفهوم توسعه صنعتي -۲ ،شناخت مهمترين
بازيگران يك حوزه راهبردي -۳ ،درك درســت تحوالت محيطي،
 -۴شــناخت محدوديتهاي اصلي چه در داخل يا خارج كشور و
 -۵احصاء مهمترين پيش فرضها ،بايدها و نبايدهاي هر كشــور،
ميشــود .با رسيدن به چنين تفاهمي ميتوانيم اميدوار باشيم كه
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وقتي سند استراتژي صنعتي تهيه شــد به سرنوشت اسناد قبلي
دچار نشود.
براي رســيدن به يك فهم راهبردي مشترك ،ابتدا بايد مروري
بر مهمترين تحوالت اثرگذار بر توسعه صنايع ،الگوي كسب درآمد
و الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان داشــته باشيم ،امروزه چهار
پديده شامل تحوالت فناورانه كه ماهيت توسعه صنايع را دگرگون
كرده است؛ تحوالت ژئوپلتيك كه منجر به تغيير الگوي تقسيم كار
جهاني در صنايع شده است؛ جهاني شدن كه سبك زندگي و رفتار
مردم را تغيير داده اســت و همچنين ،تغييرات اقليمي ،مهمترين
تحوالت اثرگذار بر توسعه صنايع در جهان هستند.
الگوي كســب درآمد در جهان امروز ما تغيير كرده است .اكنون
شاهد جايگزيني شركتهاي صنعتي مبتني بر فرآوري مواد اوليه
با شركتهاي فعال در صنعت فرآوري اطالعات همچون گوگل در
فهرســت مهمترين بنگاههاي اقتصادي و اهميت روز افزون توليد
محصــوالت و خدمــات اعتباري در مقابل محصــوالت و خدمات
فيزيكي ،همچون درآمد بيشتر صنعت سرگرمي در مقابل بسياري
از صنايع معدني هستيم .در چنين شرايطي ،افزايش تنوع در توليد
محصوالت جديد و نوآورانه براي خــروج از رقابتهاي پرهزينه و
توجه بيشــتر به حوزههاي توليدي با ارزش افزوده بيشتر و رقباي
كمتر مانند مسيريابي هوشمند در ترافيك ،منطقي به نظر ميرسد.
الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان شامل سه بخش  -۱طراحي،
 -۲ســاخت و  -۳مدل كســب و كار اســت .در اغلب حوزههاي
صنعتي ،توليد كاري پرزحمت با حاشيه سود اندك است ،لذا توليد
در مقياس ،استراتژي جيراني اين نقيصه به شمار ميرود .به دليل
تكثر ســايق مختلف در مصرف ،اهميت نقش طراحي در فرآيند
توليد را دو چندان كرده اســت (براي مثال صنعت توليد لباس و
نقش بينظير طراحي در آن و با گسترش شبكه تبادالت اقتصادي
در ســطح بينالملل در كنار تحول فناوريهــاي نوظهور به ويژه
ظهــور پلتفرمهاي ديجيتالي ،تنوع در مدلهاي كســب و كار به
صورتي بيسابقه گســترش يافته است (براي مثال ،صنعت حمل
و نقل و نقش بسيار مهم مدل كسب و كار تاكسيهاي اينترنتي).
اكنون به بررســي گزارههايي از وضعيت ايران خواهيم پرداخت
تا به يك فهم راهبردي مشــترك برســيم .ابتدا نگاهي به بخش
مهمي از اقتصاد ايــران يعني صادرات نفــت مياندازيم .افزايش
توليد نفت اقتصادي به ويژه توســط آمريكا ،افزايش ميزان توليد
انرژيهــاي جايگزين نفت به ويژه انرژيهاي تجديد پذير ،كاهش
تقاضــاي جهاني براي نفت ايران ،افزايــش مصرف داخلي نفت و
گاز در كنــار محدوديت افزايش توليد و در نتيجه كاهش صادرات
و در نهايــت ،تحريم و كاهش جدي درآمدهــاي ارزي حاصل از
صادرات نفت ايران ،سبب شده است كه توسعه صنعتي كشور ديگر
نتواند متكي به دالرهاي نفتي صورت پذيرد و الگوي سرمايهگذاري
دولتي منگي به دالرهاي نفتي براي توسعه صنعت بايد تغيير كند.
بنابراين ،حركت به ســوي جذب سرمايه از طريق منابع غيردولتي
مانند بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي براي توسعه صنعت
كشور ضروري است.
نگاهي به هرم سني جمعيت ايران حاكي از آن است كه تركيب

جمعيت نيروي انساني تغيير كرده است .افزايش چشمگير نيروي
تحصيــل كرده در اقتصاد كشــور و افزايش تقاضا براي مشــاغل
تخصصي با درآمدهاي بيشــتر ،ضرورت توســعه صنايع مبتني بر
فناوريهاي پيشرفته كه نيازمند اشتغال افراد متخصص بيشتري
است را گوشزد ميكند.
سبك زندگي مردم ايران تغيير كرده است .تغيير الگوي مصرف،
وجود تنوع ساليق و تشــديد مصرف گرايي در كشور ،لزوم تغيير
الگوي توسعه صنعتي متناســب با تنوع ساليق و نيازهاي متنوع
مردم و لزوم ورود جدي به توليد سفارشــي و منعطف محصوالت
و خدمات را بيشــتر كرده است .بنابراين الزم است جايگاه صنعت
در اقتصاد ملي مورد بازنگري اساسي قرار گيرد .در وضعيت فعلي
نه تنها صنعت قهرمان توســعه ملي نيست بلكه در جايگاه يكي از
متهمان اصلي مشكالت جاري قرار گرفته است.

ما در ايران به عصر پيامدها رســيدهايم ،عدم توجه مناســب به
اثرات اجتماعي و زيســت محيطي توســعه صنعتي موجب بروز
خســارتهاي جدي در كشور شده است .اغلب مشكالت امروز ما،
ناشي از همان راهحلهاي ديروز هستند .مداخالت اشتباه ،به ويژه
توســط دولتها ،يك مالحظه مهم در تدوين هر راهبرد اصالحي
است .به دليل محدوديت منابع (اعم از تجديدپذير و تجديدناپذير)،
نياز به جبران پيامدها ،از مهمترين دغدغهها در مســير توســعه
صنايع خواهد بود.
موضوعات ژئوپلتيك نيز بر شرايط ايران همواره موثر بوده است.
تحريمها تا زماني كه موثر باشند ،هرگز برداشته نخواهند شد و بايد
در كنار تحريم زندگي كرد .با اين وجود ،الحاق به پيمان شــانگهاي
و كشــورهاي متحدالمنافع و مانند آنهــا فرصت جدي براي حضور
در زنجيرههاي توليد جهاني اســت كه نبايســتي مورد غفلت قرار
گيرد .پارادوكس حضور در زنجيرههاي جهاني توليد در كنار وجود
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تحريمها و رقابتهاي ژئوپلتيك ،يك مبارزه جدي فكري و خالقانه
را ميطلبد .بســياري از دوگانگيهاي فوق بر خالف تصور عمومي
راهحلهاي تخصصي و به ويژه فناورانه مانند اســتفاده از رمز ارزها،
پيمانهاي پولي دو يا چند جانبه و تهاتر دارند و نبايســتي با ساده
انگاري و عقبنشيني سياسي تن به زياده خواهي دشمنان داد.
اكنــون الگوي مداخالت دولــت در ايران بايــد تغيير كند .به
دليل كاهش درآمدهــاي ارزي ،دولت ديگــر نميتواند مجري و
تامينكننــده منابع حتي در حوزه زيرســاخت و كاالهاي عمومي
باشــد .البته دولتها نه فقط در ايران ،بلكه در اغلب كشــورهاي
جهان ،به دولتهايي قاعده گذار و تنظيمگر تبديل شــدهاند .دوره
دخالتهاي مستقيم براي ايجاد صنايع دولتي به پايان رسيده است
و شــايد تنها در بخشهاي حياتي مثل صنايع دفاعي و راهبردي،
حضور دولت به عنوان ســرمايهگذار توجيه پذير باشــد و در ساير
بخشها دولــت نيازمند زمينهســازي براي جذب ســرمايههاي
خصوصي و سرمايهگذاران خارجي است.
طبق الگوي توزيع ارزش افزوده ،صنعت ايران در مرحله ساخت
قرار دارد .اما در شــرايط خاص ايران ،در اغلب حوزههاي صنعتي
درآمد كمتر از صنعت مشابه و حاضر در يك زنجيره ارزش جهاني
اســت .در نتيجه صنعت فعلي نميتواند با اتكاء به درآمدهاي خود
اقدام به نوســازي كرده و در نتيجه توانايي رقابت با صنايع مشابه
را از دســت ميدهد .متاسفانه اين صنايع براي بقاي خود ناچار به
كاهــش كيفيت توليد براي جبران هزينههــا و به تبع آن افزايش
هزينههاي اجتماعي و زيست محيطي ميشوند .بنابراين اين الگوي
توسعه صنعتي محكوم به شكست است.
مشــاهده ديگر ما از وضعيت ايران حاكي از مشــاهده مدافعان
حفظ وضع موجود در ايران است .با وجود عدم رضايت عموم مردم
و مســووالن از وضعيت فعلي صنعت در كشــور ،برخي بنگاههاي
توليدي و ذينفعان آنها كه از انواع امتيازات خاص و رانت همچون
انحصار ،منابع با قيمــت ارزان برخوردارند ،در حفظ وضع موجود
منافع بسياري دارند .اين موضوع نشاندهنده تعارض منافع بخشي
با منافع ملي در ايران است .بنابراين مقدمه هر گونه اقدام اصالحي،
اصالح اين زنجيرههاي ضد ارزش در صنعت كشور است.
صنايــع با توجه بــه حوزه فعاليــت خود ،فناوريهــاي مورد
اســتفاده ،ويژگيهاي بازار مرتبط و باالخره شــرايط اقتصادي و
اجتماعي زنجيره ارزش مربوطه از يكديگر متفاوت هستند .در يك
دســتهبندي بر مبناي ظرفيت توليد و تقاضا صنايع به چهار گروه
زير تقسيم شدهاند:
 -1صنايعي بــا ظرفيت توليدي كمتــر از تقاضا مانند صنعت
خودرو در اين دسته از صنايع تقاضاي خريد با وجود كيفيت بعضا
نامناسب) بسيار باالتر از توليد است .با اين وجود توليدكننده ميلي
به استفاده حداكثري از ظرفيت توليد خود ندارد چه رسد به آنكه
اقدام به ســرمايهگذاري براي افزايش ظرفيت كند .علت اين رفتار
بــه عواملي از قبيل قيمتگذاري دســتوري و وجود بازار كاذب با
سوداگرانه برميگردد.
 -۲صنايعي با ظرفيت توليدي بيشــتر از تقاضا همچون صنعت
فرش ماشــيني اين دســته از صنايع با مازاد ظرفيت توليد مواجه

هســتند و اغلب على رغم تبليغات و تخفيفهاي بســيار در جذب
مشتري به اندازه مناسب ،ناموفق هستند .اين اتفاق عمدتا به خاطر
سرمايهگذاري باال بدون توجه الزم به بازار تقاضا و عدم توازن ظرفيت
واحدهاي مختلف صنعتي در يك زنجيره ارزش ،رخ ميدهد.
 -۳صنايعــي با ظرفيت توليــد بزرگ و با تقاضــاي باال .مانند
بسياري از صنايع با الگوي توليد انبوه همچون پتروشيميها ،توليد
سيمان ،توليد برق و مانند آنها كه علي رغم برخورداري از رانتهاي
بسيار و وجود بازار بزرگ داخلي زيانده هستند .شايد علت اين امر
نگيه بيش از حد بر استفاده از منابع داخلي و عدم طراحي دقيق و
در مقياسهاي بزرگ به منظور دستيابي به قيمت پايين و كيفيت
مناسب باشد.
 -۴صنايعي با ظرفيت توليد كم و همچنين تقاضاي كم در بازار.
برخي از اين صنايــع روز گاري صنايعي پرمنفعت و مفيد بودهاند
ولي به دليل ظهور صنايع رقيب ،ســهم بازار خود را از دست داده
و به حاشيه رفتهاند.
بدون شك شناخت صحيح داليلي كه منجر به بروز وضع فعلي
شــدهاند ،يكي از مهمترين اركان طراحي سياست صنعتي مناسب
براي كشور است تا از اين طريق مانع از تكرار اشتباهات فوق شويم.
همانطور كه عرض شد داليل افتادن در شرايط موجود در هر يك
از چهار دســته صنعت مورد اشــاره به نحو قابل توجهي متفاوت
است .به بيان روشــنتر ،يك راهحل كلي و قابل تعميم براي حل
مشكالت صنايع كشور وجود ندارد بلكه بايستي براي هر دسته از
صنايع و حتي براي هر صنعت در يك دســته خاص نيز به دنبال
راهحلهاي اختصاصي بود.
اكنون با داشتن تصويري از وضعيت موجود ميتوان الگوي پايه
تدوين راهبرد صنعتي ايران را ترســيم كــرد .اگر چه در برخي از
حوزههاي توليد كشور هنوز حلقههاي مفقودهاي وجود دارد ولي
در اغلب حوزهها ،ظرفيتهــاي خالي قابل توجهي وجود دارد كه
مســتقر در زيرساختهايي فايل اتكاء هســتند ،در تدوين راهبرد
صنعتي بايد كانون توجه توسعه صنعتي كشور در هر حوزه فعاليت
به بخشهاي قبل و بعد از خط توليد معطوف شود .در قبل از توليد،
توجه خاص به طراحيهاي متنوع به كمك حضور شركتهاي دانش
بنيان الزم است؛ در خط توليد ،توجه ويژه به افزايش انعطافپذيري
براي توليد سفارشــي مبتني بر تقاضا و متنوع به كمك توســعه
صنعت ماشينســازي و در بعد از توليد ،اصالح مدلهاي كســب
و كار بــراي بهبود روشهاي بازاريابي محصوالت صنعتي و حضور
مناسب در زنجيره ارزش جهاني اهميت دارد.
در جمعبنــدي بايد به دو بخش مهــم در روش تدوين راهبرد
صنعتي اشــاره كرد .بخش اول ،فرآيند طراحي و تدوين استراتژي
مســتقل از موضوع صنعت) است كه شامل  -۱انتخاب حوزههاي
راهبــردي (صنايع منتخــب با حوزههاي مهم اثرگــذار بر صنايع
مختلــف -۲ ،مشــاركت خبرهترين افراد در حــوزه راهبردي-۳ ،
احصاء چالشها و راهحلها در هر حوزه راهبردي -۴ ،تدوين برنامه
تحول ميشود .بخش دوم نيز محتواي فرآيند يعني فهم مشترك
راهبردي از تجسم فضاي حاكم ،تجسم مفهوم رقابت در بخشهاي
مختلف توليدي ،شناخت پيشــرانهاي كسب و كار در هر بخش
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توليد (قبل ،حين و پس از خط توليد و احصاء نظام مسائل در هر
دسته از صنايع ميباشد.
بنا بر آنچه گفته شــد ،مراحل تدوين راهبردي توســعه صنعت
كشور عبارت است از:
*تجسم فضاي تفكر راهبردي حاكم بر صنعت كشور
*انتخاب مهمترين سوالها
*تدوين شيوه مناسب پاسخگويي به سوالهاي فوق
دكتر حميدرضا فرتوكزاده :در مورد اقتصاد سياسي مساله
قدري پيچيدهتر از آن اســت كه گفته شــد .اساسا توزيع قدرت
سياســي در جمهوري اســامي به گونهاي انجام شده كه امكان
سياســتگذاري صنعتي وجود ندارد .براي مثال ساختار پارلمان
ما به صورتي است كه نمايندگان مجلس بدون داشتن هيچ فصل
مشــترك با نقطه كانونــي كه بتواند در بلندمــدت نظرات آنها را
همســو كند راي ميآورند .به عالوه ،هــر يك از وزيران به صورت
مجزا در مقابل نمايندگان پاســخگو هستند و مشكالت خود را با
يكديگر حل ميكنند .در حالي كه در بســياري از كشورهايي كه
تجربه دموكراسي دارند ،كابينه را به اين شكل تكه تكه نميكنند
و بســياري از مسائل كشــور بايد از طريق طرحهاي مشترك بين
وزارتخانهها و بخشهاي مختلف دولت حل و فصل شــود ولي اين
اتفاق در ايران نميافتد و ما در واقع هيات وزيران داريم ،نه كابينه
دولــت .بنابراين اين واگرايي كــه در دولتها وجود دارد و ناتواني
دولتهــا در حكمراني زنجيرههــاي ارزش و حكمراني معطوف به
سياســت صنعتي به ســاختار پارلمان و توزيع قدرت برميگردد.
بنابراين ما شــاهد بحران واگرايي در اقتصاد سياســي جمهوري
اسالمي هستيم و رانتها از بد مركزيت حكومت خارج است.
همانطور كه اشاره شد ،در كشور ما تعارض بين منافع بخشي و
منافع عمومي كه من آن را كشمكش بين سود و ارزش نامگذاري
ميكنم گسترش يافته است .يعني زنجيره ارزش در كشور ما شكل
نميگيرد چون ســود در بنگاهها به گونهاي تعريف شــده كه هر
نگاهي به دنبال بيشينه كردن منافع خود است و اين سوددهي در
قالب زنجيره ارزش قرار نگرفته است.
با توجه به وجود واگرايي اقتصاد سياسي به دليل نحوه توزيع قدرت
در پارلمــان ،دنبالهاي از واگرايي يعني ،پارلمان واگــرا ،دولت واگرا،
سياســت پولي و مالي واگرا و ...شــكل گرفته است كه در نهايت به
صنعت واگرا ختم ميشود .شاخه اصلي در صنعت ما يعني شاخه خام
فروشــي و مبتني بر منابع ،در باالدست تكثير شده و به پايين دست
گسترش نيافته است .شاخه كارخانجات توليدي ما هم با همان انگاره
دهه  ۴۰كه مبتني بر جايگزيني واردات بود و بدون رعايت صرفه در
مقيــاس ادامه ميدهد و اقتصاد ملي ما بايد تاوان توليد زير ظرفيت،
هزينههاي غيرقابل جذب ،تحقيق و توسعه از دست رفته و در نهايت،
فناوري ممكن نشده اينها را بپردازد.
بنابراين ما بيش از آنكه به دنبال سياســت صنعتي بگرديم بايد
به دنبال ميناي توزيع قدرت سياســي و مبناي حكمراني و مبناي
كشمكش بين سود و ارزش باشيم و اگر سندي بتواند كاري براي
اقتصاد ما بكند سندي است كه بتواند اين واگراييهايي كه شاهد
هستيم را به همگرايي تبديل كند.

نشست استراتژي توسعه صنعتي
كشور برگزار شد

نشست «استراتژي توسعه صنعتي كشور» با سخنراني آقايان برزين جعفرتاش
اميري (پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه) و دكتر سيد حبيباهلل
طباطباييان (رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري رياستجمهوري) و با حضور
دكتر حميدرضا فرتوكزاده (عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به
عنوان عضو پنل و با شركت جمعي از كارشناسان و عالقهمندان به صورت آنالين
برگزار شد.
در اين نشست دكتر علي متوسلي گفت :موضوع استراتژي توسعه صنعتي از
نيمه دوم قرن بيستم و با تجربه موفق كشورهاي شرق آسيا در سياستگذاري
موفق دولتي كه منتج به توسعه بخشهاي صنعتي آنها شد ،مورد توجه گروههاي
مختلف قرار گرفت .دســته اول ،سياستگذاران كشورهاي ديگر بودند كه اين
تجربه موفق براي آنها الهام بخش بود .دسته ديگر ،پژوهشگران بودند كه تالش
كردند سازوكارهاي حاكم بر اين كشورها كه منجر به نتايج موفقيت آميز شده
است را درك كنند.
مديركل دفتر خدمات پژوهشي موسسه عالي آموزش و پزوهش مديريت و
برنامهريزي افزود :عدهاي طرفدار زمينهسازي و فراهم كردن زيرساختها توسط
دولت بودند تا خود مكانيزمهاي بازار و بدون اينكه انتخابي از طرف دولت انجام
شــود به توسعه و رشد اقتصاد منجر شود .در مقابل ،عدهاي معتقد بودند كه به
دليل كم و كاستيهاي سازوكار بازار مانند شكست بازار ،الزم است دولت بهطور
انتخابي مداخله كند و توسعه بخشهايي كه براي رشد و توسعه كشور موثرتر
اســت را در دستور كار قرار دهد .اگرچه مدتي بحث توسعه صنعتي در جريان
اصلي اقتصاد كنار رفته بود اما در ســالهاي اخير با گسترش دادههاي دقيقتر
در ســطح خرد و بنگاهها ،بخشي از پژوهشــگران اقتصادي به مطالعه موضوع
استراتژي صنعتي و تجربه كشورهايي مانند كرهجنوبي و ارايه توصيههايي براي
سياستگذاران روي آوردهاند و در عرصه سياستگذاري در كشور ما نيز اقبال به
موضوع استراتژي صنعتي افزايش يافته است.
وي گفت :هدف ازاين نشست آن است كه از نظرات كارشناسان و محققاني كه
در اين حوزه صاحب نظر هستند ،استفاده كرده و تصويري جامع از ابعاد مختلف
توسعه صنعتي به دست آوريم.
وي افزود :بانك جهاني ،اقتصاد كشــوري را كه  ۲۰درصد صادرات يا درآمد
دولت آن از فروش منابع طبيعي حاصل ميشود اقتصاد منبع محور مينامد .از
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آنجا كه عمده درآمد كشور ما از فروش منابع طبيعي
ماننــد منابع معدني ،نفت و گاز به دســت ميآيد،
اقتصاد ما يك اقتصاد بهشدت منبع محور محسوب
ميشود.
پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه
اضافه كرد :مشــكل ديگر اقتصادهاي منبع محور،
اثر حصار است .در اين اقتصادها صنايع استخراجي
و صنايعي كه حول محور منابع شــكل گرفتهاند به
گونهاي چشــمگير رشــد ميكنند .در اين صنايع
تخصصها و حقوقها بســيار باال است ولي به علت
اينكه جنس اين صنايع با جنس ســاير حوزههاي
اقتصادي يك كشــور متفاوت است ،سرريز خاصي
بــراي بخشهاي ديگر ندارنــد و گويي حصاري به
دور اين صنايع كشيده شــده است .آسيب بعدي،
بيتوجهي به سرمايه انساني است .وقتي كشوري به
راحتي بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشته باشد
ديگر انگيزهاي براي سرمايهگذاري بر منابع انساني
خود ندارد .مجموع اين رويدادها باعث ميشــود كه
بخش توليدي به ويژه صنايع ساخت تضعيف شود و
تحت فشار قرار گيرد.
وي گفت :راهبرد صنعتي شدن ايران در صحنه
عمل بايد اين رويكرد را داشته باشد كه درآمد حاصل
از فروش منابع طبيعي را از ســمت مصرف (مانند
يارانه مصرفكننده و مخارج جاري دولت) به سمت
سرمايهگذاري حركت دهد و سرمايهگذاري بايد در
داراييهاي واقعي داخلي و خارجي باشد .تا هنگامي
كه پولها در بخش مصرف خرج ميشود ،پولي براي
اجراي سياستهاي صنعتي نخواهيم داشت.
جعفري تاش افــزود :در سياســت تجاري بايد
حمايت تعرفهاي ،محدوديت واردات و يارانه صادرات،
هم جهت با اولويتهاي صنعتي وجود داشته باشد.
در سياســت ارزي نبايد ارزش پول ملي از ســطح
بهره وري اقتصاد فاصله بگيرد .بايد نوسانات نرخ ارز
كنتــرل و به ويژه در دوران وفــور درآمدهاي ارزي،
اين نرخ مديريت شــود .در سمت عرضه نيز بايد به
سياستهاي يادگيري توجه زيادي كرد .بنگاهها براي
يادگيري شيوه توليد ،استخدام متخصصان خارجي،
به روز كردن رويههاي سازماني ،تحقيق و توسعه و
خريد تجهيزات بايد مورد حمايت قرار گيرند.
همچنين در اين نشســت دكتر سيد حبيباهلل
طباطباييــان گفت :ابتدا بايد مــروري بر مهمترين
تحوالت اثرگذار بر توســعه صنايع ،الگوي كســب
درآمد و الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان داشته
باشيم .امروزه چهار پديده شامل تحوالت فناورانه كه
ماهيت توسعه صنايع را دگرگون كرده است؛ تحوالت
ژئوپلتيك كه منجر به تغيير الگوي تقسيم كار جهاني
در صنايع شده است؛ جهاني شدن كه سبك زندگي
و رفتار مردم را تغيير داده است و همچنين ،تغييرات
اقليمي ،مهمترين تحوالت اثرگذار بر توسعه صنايع

در جهان هستند..رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري
رياستجمهوري افزود :الگوي كسب درآمد در جهان
امروز ما تغيير كرده اســت .اكنون شاهد جايگزيني
شــركتهاي صنعتي مبتني بر فرآوري مواد اوليه
با شــركتهاي فعال در صنعت فــرآوري اطالعات
همچون گــوگل در فهرســت مهمترين بنگاههاي
اقتصــادي و اهميت روزافــزون توليد محصوالت و
خدمــات اعتباري در مقابل محصــوالت و خدمات
فيزيكي ،همچون درآمد بيشتر صنعت سرگرمي در
مقابل بســياري از صنايع معدني هستيم .در چنين
شــرايطي ،افزايش تنوع در توليد محصوالت جديد
و نوآورانه بــراي خروج از رقابتهاي پرهزينه و توجه
بيشتر به حوزههاي توليدي با ارزش افزوده بيشتر و
رقباي كمتر مانند مسيريابي هوشمند در ترافيك،
منطقي به نظر ميرسد.
وي گفت :الگوي توزيــع ارزش افزوده در جهان
شامل سه بخش  -۱طراحي -۲ ،ساخت و  -۳مدل
كســب و كار اســت .در اغلب حوزههاي صنعتي،
توليد كاري پرزحمت با حاشــيه سود اندك است،
لذا توليد در مقياس ،اســتراتژي جبراني اين نقيصه
به شــمار ميرود .به دليل تكثر ساليق مختلف در
مصرف ،اهميــت نقش طراحــي در فرآيند توليد
را دو چندان كرده اســت (براي مثال صنعت توليد
لباس و نقش بينظير طراحي در آن) و با گسترش
شبكه تبادالت اقتصادي در سطح بينالملل در كنار
تحول فناوريهاي نوظهور به ويژه ظهور پلتفرمهاي
ديجيتالي ،تنوع در مدلهاي كسب و كار به صورتي
بيسابقه گسترش يافته است.
دكتــر طباطباييان در ادامه با اشــاره به اهميت
صــادرات نفت در اين فرايند گفــت :افزايش توليد
نفت اقتصادي به ويژه توسط آمريكا ،افزايش ميزان
توليد انرژيهــاي جايگزين نفت به ويژه انرژيهاي
تجديدپذير ،كاهش تقاضاي جهاني براي نفت ،افزايش
مصرف داخلي نفت و گاز در كنار محدوديت افزايش
توليد و در نتيجه كاهش صادرات و در نهايت ،تحريم
و كاهــش جدي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات
نفت ايران ،سبب شده است كه توسعه صنعتي كشور
ديگر نتواند متكي به دالرهاي نفتي صورت پذيرد و
الگوي سرمايهگذاري دولتي متكي به دالرهاي نفتي
براي توسعه صنعت بايد تغيير كند .بنابراين ،حركت
به سوي جذب سرمايه از طريق منابع غيردولتي مانند
بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي براي توسعه
صنعت كشور ضروري است.
وي بــا اشــاره به هرم ســني جمعيــت ايران
اظهارداشت :شــرايط موجود حاكي از آن است كه
تركيب جمعيت نيروي انســاني تغيير كرده است.
افزايش چشــمگير نيروي تحصيل كرده در اقتصاد
كشــور و افزايش تقاضا براي مشــاغل تخصصي با
درآمدهاي بيشــتر ،ضرورت توسعه صنايع مبتني

بر فناوريهاي پيشــرفته كه نيازمند اشتغال افراد
متخصص بيشــتري است را گوشزد ميكند .سبك
زندگي مردم ايران تغيير كرده اســت .تغيير الگوي
مصرف ،وجود تنوع ساليق و تشديد مصرف گرايي در
كشور ،لزوم تغيير الگوي توسعه صنعتي متناسب با
تنوع ساليق و نيازهاي متنوع مردم و لزوم ورود جدي
به توليد سفارشي و منعطف محصوالت و خدمات را
بيشتر كرده است .بنابراين الزم است جايگاه صنعت
در اقتصاد ملي مورد بازنگري اساسي قرار گيرد .در
وضعيت فعلي نه تنها صنعت قهرمان توســعه ملي
نيست بلكه در جايگاه يكي از متهمان اصلي مشكالت
جاري قرار گرفته است.
وي به تاثيــر موضوعات ژئوپلتيك بر شــرايط
ايران اشــاره كرد و گفت :الحاق به پيمان شانگهاي
و كشورهاي متحدالمنافع و مانند آنها فرصت جدي
براي حضور در زنجيرههاي توليد جهاني اســت كه
نبايســتي مورد غفلت قرار گيرد .پارادوكس حضور
در زنجيرههاي جهاني توليد دركنار وجود تحريمها
و رقابتهــاي ژئوپلتيك ،يك مبارزه جدي فكري و
خالقانه را ميطلبد .بسياري از دوگانگيهاي فوق بر
خالف تصور عمومي راهحلهاي تخصصي و به ويژه
فناورانه مانند استفاده از رمز ارزها ،پيمانهاي پولي دو
يا چندجانبه و تهاتر دارند و نبايستي با ساده انگاري و
عقبنشيني سياسي تن به زياده خواهي دشمنان داد.
دكتر طباطباييان در ادامه گفت :در تدوين راهبرد
صنعتي بايد كانون توجه توســعه صنعتي كشور در
هر حوزه فعاليت به بخشهــاي قبل و بعد از خط
توليد معطوف شــود .در قبل از توليد ،توجه خاص
به طراحيهاي متنوع به كمك حضور شركتهاي
دانش بنيان الزم است؛ در خط توليد ،توجه ويژه به
افزايش انعطافپذيري براي توليد سفارشي مبتني بر
تقاضا و متنوع به كمك توسعه صنعت ماشينسازي
و در بعد از توليد ،اصالح مدلهاي كسب و كار براي
بهبود روشهاي بازاريابي محصوالت صنعتي و حضور
مناسب در زنجيره ارزش جهاني اهميت دارد.
وي در پايان مطالب خود ضمن جمعبندي به دو
بخش مهم در روش تدوين راهبرد صنعتي اشاره كرد.
و گفت :بخش اول ،فرآيند طراحي و تدوين استراتژي
(مستقل از موضوع صنعت) است كه شامل -۱انتخاب
حوزههاي راهبردي (صنايع منتخب يا حوزههاي مهم
اثرگذار بر صنايع مختلف) -۲ ،مشاركت خبرهترين
افــراد در حــوزه راهبردي -۳ ،احصــاء چالشها و
راهحلها در هر حوزه راهبــردي -۴ ،تدوين برنامه
تحول ،ميشود .بخش دوم نيز محتواي فرآيند يعني
فهم مشترك راهبردي از تجسم فضاي حاكم ،تجسم
مفهوم رقابت در بخشهاي مختلف توليدي ،شناخت
پيشــرانهاي كسب و كار در هر بخش توليد (قبل،
حين و پس از خط توليد) و احصاء نظام مسائل در هر
دسته از صنايع ميباشد.
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GDP

بــر اســاس برآوردهاي
اوليه ،توليد ناخالص داخلي
شیما ستوده
عضو هیات تحریریه كشــور به قيمــت پايه و به
قيمتهاي ثابت سال 1395
از  13961/2هــزار میلیارد
ریال در ســال  1399به  14571/4هزار میلیارد ریال در سال
 1400افزایش یافته است و با این ارقام ،نرخ رشد  GDPکشور
در سال گذشته  4/4درصد اعالم شده است.
گــروه صنایع و معــادن یکی از بخشهــا و گروههای اصلی
فعالیت اقتصاد ایران را تشــکیل میدهد و رشــد این گروه در

سال  1400در مقایسه با سال  1399به میزان  6/2واحد درصد
کاهش یافته اســت و نرخ رشد  1/1درصدی را در سال 1400
تجربه کرده اســت .با این میزان و این رقم رشــد ،سهم آن در
نرخ رشد سال  1400معادل  0/3واحد درصد محاسبه میشود.
بخش صنعت نیز در ســال  1400نرخ رشد 3/3درصدی را رقم
زده اســت ،این در حالی اســت که نرخ رشــد صنعت در سال
 1399بــه میزان  7/2درصد بود .با این رقم و مقایســه این دو
مشخص میشود که حدود 46درصد از نرخ رشد صنعت در سال
 1400در مقایسه با ســال  1399کاهش یافته است .جزئیات
مربوط به تحوالت بخشهای واقعی در جدول زیر آمده است.

گزارشکارشناسی
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جدول :1تحوالت مربوط به بخشهای واقعی اقتصاد ایران در سال 1400
1400
1399
به قیمتهای ثابت سال 1395
فصل سوم
فصل دوم
سال فصل اول
-3
-2.5
-2.3
3.3
گروه کشاورزی
1.7
5.4
36.6
9.6
گروه نفت
2.4
-4.4
1.7
7.3
گروه صنایع و معادن
-0.5
-3.6
1
14.4
استخراج معدن
5.9
-1.9
5.2
7.2
صنعت
3.8
1.1
6.3
5.9
تامین برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا
6.2
6.3
4.5
2.6
آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه
-10.6
-15.6
-11.3
7.2
ساختمان
8.1
4.1
6.7
2.2
گروه خدمات
5
0.3
4.6
عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری 4.3
9.9
0.4
17.3
-1.7
حمل و نقل و انبارداری
30.1
26.8
28.1
-40.5
فعالیتهای مربوط به تامین جا و غذا
13.9
15.3
16.5
34.1
اطالعات و ارتباطات
7.8
-8.1
-17.9
8.3
فعالیتهای مالی و بیمه
0.9
0.7
1.2
3.2
فعالیتهای امالک و مستغالت
37.2
3.1
13.2
-15.7
فعالیتهای حرفه ای ،علمی و فنی
-7
-4.4
4.7
-3.5
فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی
9.9
11.7
8.8
-2
اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی
15.9
13.3
6.6
-6.3
آموزش
13.5
13.6
22.7
-0.2
بهداشت و مددکاری اجتماعی
21.1
8.5
15.9
0.4
هنر ،سرگرمی ،تفریح ،ورزش و سایر فعالیتهای خدماتی
4.8
1
6.7
4.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
5
0.7
4.4
3.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .گزارش تحوالت بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400
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در ســال  1400برآورد شده است هزینههای مربوط به مصرف
نهایــی بخشهای خصوصــی و دولتی به قیمتهای ثابت ســال
 1395به ترتیب نرخهای رشــد  3/9و  8/3درصد داشتند و نرخ
رشد تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص برغم این که در سال 1399
به میــزان  3/2درصد بود ،در ســال  1400صفــر درصد برآورد
شده است .نرخ رشد تشــکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخشهای
ساختمان و ماشــینآالت در سال گذشته به ترتیب -7/1و 12/5
درصد اعالم شده است .کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان
بدلیل کاهش سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی
بود و علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشینآالت هم ریشه
در افزایش واردات کاالهای ســرمایهای و تشــکیل سرمایه ثابت
ناخالص در ماشینآالت تولید داخل ریشه دارد.
مقایســه این ارقام و بررســی وضعیت آن با ســالهای نه چندان
دور نشــان میدهد که برغم وجود برخی ظرفیتهــای جدیِ قابل

فصل چهارم
-3.4
0.2
5
1.5
4.1
1.6
3.7
11.9
7
4.9
2.2
27.9
7
12.4
1.5
9.6
-0.8
11.9
20.1
13
13.8
5.7
6.3

سال
-2.6
10.1
1.1
-0.4
3.3
3.1
5.2
-6.9
6.5
3.7
6.9
28.2
13.1
-2.4
1.1
15.8
-2
10.7
14.2
15.4
14.6
4.4
3.9

توجــه در این بخــش که اهداف و برنامههای توســعه با تکیه بر این
ظرفیتها هدفگذاری شدهاند ،بیانکننده این واقعیت است که بخش
صنعت با مشــکالت و مسائلی مواجه اســت که بدون برطرف کردن
آنها ،بهرهبرداری از این ظرفیتها امکانپذیر نیســت و بسیار سخت
اســت .نظر به این که بخشهای صنعت و معــدن یکی از مهمترین
بخشهای اقتصادی کشور محســوب میشود ،در قانون بودجه سال
 1401برای این بخش نرخ رشــد اقتصادی  8درصدی تعیین شــده
اســت .لذا بدون در نظر گرفتن و شناسایی آن مشکالت ،دستیابی به
اهداف این چنینی امکانپذیر نخواهد بود .برای این منظور در بخش
بعد چالشها و تنگناههای کنونی این بخش ارائه میشوند.
مسائل اساسی بخش صنعت
برای برشــماری مســائل و چالشهای بخش صنعت بعد
زمان بسیار مهم است و مسائل آن در ابعاد زمانی کوتاهمدت،

گزارشکارشناسی
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میانمدت و بلندمدت قابل تقســیمبندی هســتند .مسائلی
مانند فشارهای ناشی از تحریم در دهه اخیر ،افزایش هزینه
های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز ،تحوالت جهانی ،فضای
خاکســتری حاکم بر اقتصاد به دلیل برجام و ...مشــکالتی
هستند که ناشــی از اتخاذ تصمیم در فضای خارج از فضای
کســب و کار به اقتصاد ایران فشار ميآورد و در این قسمت
بنا نداریم مسائل این بخش را در این سه بازه مشخص کنیم
و فقط میخواهیم مســائل اساسی و کوتاهمدت آن را احصاء
کنیم .در واقع بدنبال بیان مسائلی هستیم که پس از تعیین
آنها بتوان با اقداماتی که در قالب بودجه سالیانه و برنامه یک
ســاله بتوان بخشی از آنها را حل و فصل کرد و یا شدت آنها
را کاهش داد.
این مشکالت بشرح ذیل هستند:
*خالی بــودن ظرفیــت واحدهــا و بنگاههــا و کاهش
رقابتپذیری آنها
*کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی
*ناتوانــی وزارت صمت در کنتــرل و نظارت برای اجرای
مصوبات ،دستورالعملها ،بخشنامهها و آيیننامه های صادره
از سوی دولت و خو ِد وزارتخانه
*مداخلهها و کنترلهای نامشخص در بازار و در صنایعی
که با افزایــش هزینههای واردات مواد اولیه برای محصوالت
تولیدی و افزایش تورم و ســایر هزینهها مانند نرخ دستمزد،
بهدنبال قیمتگذاری دستوری در بازار اینگونه کاالها هستند.
*عدم دسترســی به خوراک مطمئــن و پایدار در صنایع
دارای زنجیره ارزش
*بالتکلیفی برخی نهادها نظیر شــورای رقابت و نداشتن
اختیــار کامل بــرای تصمیمگیری در صنایعــی که ماهیت
انحصار طبیعی دارند(علیالخصوص در صنایع دارای زنجیره
ارزش)
*بهرهوری پایین و افزایش قیمتتمام شــده بدلیل بهروز
نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشینآالت مورد استفاده در
برخی رشته فعالیتهای بخش و بالطبع کاهش قدرت رقابت
در فضای جهانی
*کاهش سرمایهگذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت در
بخش
*مشــکالت مربوط به کمبــود نقدینگــی و تأمین مالی
واحدهای تولیدی
*وضع قوانیــن و بعضاً مقررات متناقض با برخی قوانین و
احکام دائمی و اسناد فرادستی در قالب بودجههای سالیانه
*تصمیمــات و سیاســتگذاریهای مربــوط به جراحی
اقتصادی
*عدم تســری تخفیف خــوراک به بنگاههــا و واحدهای
پاییندست در صنایع و فعالیتهایی که انحصار وجود دارد.

مهمترین اقدامات اولویتدار
با توجه به آنچه که در این نوشتار مطابق آمارهای استخراج
شده از بانک مرکزی آمده است ،نرخ رشد سرمایهگذاری در
کشــور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نظر به این که
در اقتصــاد ایران بیش از  90درصد نرخ رشــد اقتصادی از
طریق سرمایهگذاری حاصل میشــود و بهرهوری به عنوان
یکی دیگر از منابع رشــد در اقتصاد ایران نقش زیادی ندارد
و از آنجایی که متغیر سرمایهگذاری با تأخیر یک تا دو ساله
بر میزان تولید بخشــهای اقتصادی اثر میگذارد ،باید برای
بهبود این وضعیت برنامهریزی مناسب انجام شود .نکته مهم
در خصوص این متغیر بســیار مهم نحوه مدیریت سرمایهها
اســت .با علم به این که کاهــش درآمدهای نفتی ،منجر به
کاهش ســرمایهگذاری و تشــکیل ســرمایه ثابت در کشور
میشود ،اما مدیریت سرمایههای موجود در جامعه در چنین
دورههایی از اهمیت زیادی برخوردار است .تالطم و افزایش
زیاد در نرخ ارز ،قیمت طال و ســودهای زیاد در بازار بورس،
سرمایههای جامعه را از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای
سوداگرانه سوق میدهد و بدیهی است کاهش سرمایهگذاری
در بخشهای مولد منجر به کاهش تولید در بخشهای واقعی
اقتصاد میگردد .با توجه به نکاتی که در قســمتهای قبل
بیان شــد ،برای حل مســائل و مشکالت در بخش صنعت و
با رویکرد کوتاهمدت و در قالب یک برنامه یک ســاله ،الزم
است یک سلسله اقداماتی انجام شود تا از طریق آن با انجام
یک دسته از اقدامات هدفمند و مفید بتوان ظرفیتهای خالی
تولید را در برخی از رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی فعال
کرد .برای این منظور نیاز اســت در برخی صنایع با ماهیت
انحصار طبیعی که دارای زنجیره ارزش هستند ،وزارت صمت
و برخی معاونت های آن نظیر معاونت معدنی و دفاتر صنایع
فلزی و غیرفلــزی و معدنی با برقراری تعامــل و ارتباطات
مناســب با بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تشکلهای
مرتبط ایــن فضا را اصالح کنند .البته برای برونرفت از این
وضعیــت ،در حال حاضر برخی از این دفاتر بخشــنامهها و
دســتورالعملهایی را از ابتدای سال صادر کردند که در مورد
اجرا و نظارت بر آن هیچ اقدام جدی صورت نمیگیرد.
یکی دیگر از اقداماتی که الزم است توسط دولت و مجلس
انجام شود این است که شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به
جایگاه واقعی خود برگردد و این اختیار را داشــته باشد که
آراء و نظراتــی را که در مورد برخــی دعاوی مطرح میکند
قابلیت اجرایی داشته باشد و ابزارهای مربوط به اجرای آن را
هم در اختیار این شــورا قرار دهند .در حال حاضر این شورا
احکام و آرایی را برای برخی رشته فعالیتها صادر کرده است
که بهرغم گذشت مدت زمان زیاد توسط بنگاههای خصولتی
اجرا نمیشود.
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پاي سرمايهگذاري در زنجير

مريم خزاعي  -اگر پاي جريان سرمايهگذاري در هر اقتصادي به زنجير و
طلسم بسته شود و تن و بدن بخشهاي گوناگون آن نتوانند به معناي واقعي
حركت كنند ،كل اقتصاد يك كشــور به اســارت گرفته ميشــود و به آرامي
شاهد نابودي اقتصاد خواهيم شــد .اگر رخدادهاي سياسي داخلي و خارجي
به سويي روند كه بر قطر زنجيرهاي بسته شده بر دست و پاي سرمايهگذاري
ضخيمتر و قفلها بزرگتر شوند احتمال بازكردن آنها روندي كاهنده را تجربه
ميكند و بايد نيروي فوقالعادهاي فراهم آورد كه شــايد ناممكنشود .تجربه
دنياي امروز و به ويژه كشــورهايي كه درهاي همكاري با همه جهان به ويژه
جهان آزاد را باز نگه داشتهاند نشان ميدهد سرمايهگذاري در هر اقتصادي از
ســه رود و دريا ميتواند اقتصاد كشورها از جمله ايران را سيراب كند .جريان
ســرمايهگذاري از سوي بخش خصوصي دريايي است كه اگر بر سرچشمه آن

ســد نزنند و راه ورود آن را نبندند يا به بيراهه نكشانند ،هرگز سرمايهگذاري
به زنجير كشيده نميشود .ســرمايهگذاري مازاد درآمدهاي دولتها به ويژه
دولتهايي مثل دولتهايي چون ايران كه به درآمد نفت دسترسي دارند يك
بخش مهم از جريان سرمايهگذاري به حساب ميآيد .سرمايهگذاري مستقيم
خارجي و فاينانس و ســاير روشهاي تامين ســرمايه خارج از مرزهاي يك
ســرزمين رودخانهاي است كه ميتواند تن خشك سرمايهگذاري ايران را تازه
كند .متاسفانه هرسه راه بسته است .واقعيت تلخ اين است كه در دهه ۱۳۹۰
جريان ســرمايهگذاري در اقتصاد ايران از هر سه محل با انجماد مواجه شده
و ديري نميپايد كه ســرمايههاي مادي و فيزيكي انجام شــده در دهههاي
تازهسپريشــده به دليل نوسازي نشــدن و عدم جايگزيني و افزايش ضريب
استهالك ،نيست و نابود شوند.

توقف رشد سرمايهگذاري
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معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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نقش تشكلهاي بخش خصوصي در تابآوري اقتصادي
در شرايط شكننده و دشوار :با تمركز بر خاورميانه و شمال آفريقا
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خالصه مديريتي
از آنجا كه جنگ و تنازع در بيشــتر كشورهاي منطقه خاورميانه
و شــمال آفريقا شايع اســت ،اقتصادهاي اين كشــورها معموال در
شرايط شكننده و دشــواري قرار دارند كه فعاليت اقتصادي را براي
كسب و كارها در اين كشــورها دشوار ميسازد .يكي از مناطقي كه
فعاالن اقتصادي در آن با تنازعات و شــرايط دشوار و شكننده دست
به گريباناند منطقه منا اســت كه فعــاالن اقتصادي آن براي انجام
كسب و كار روزانه با چالشهاي مختلف عملياتي و سيستمي مواجه
هســتند .برخي از چالشهاي اصلي كه فعاالن كســب و كار در اين
منطقه عنوان كردهاند عبارتند از :بيثباتي ،فساد ،نامطئن بودن شبكه
تأمين برق ،موانع تجاري ،كمبود نيروي كار آموزش ديده مناســب و
عدم دسترسي بنگاهها به كانالهاي مالي رسمي.
در شرايطي كه اقتصاد با شرايطي مانند جنگ و تنازع روبه رو باشد،
اين چالشها تشديد ميشوند و همه بنگاهها توان فعاليت در چنين
شــرايط دشــواري را ندارند .در نتيجه ،در اين كشورها اقتصاد اغلب
تحت ســلطه خانوادههاي حاكم يا تحت كنترل دولت است .چالش
ديگر به مســاله عدم اعتماد بين دولت و كسب و كارها بازميگردد
كــه در اين اقتصادها گاهي مردم دولتها را غارتگر ميدانند .معدود
كارآفرينان اين كشورها معموال تمايلي به همكاري ندارند .بنگاههاي
كوچك۔ ومتوســط كه به صورت خانوادگي اداره ميشــوند در اين

اقتصادها فراوان هســتند؛ و ظرفيت دولت بــراي طراحي و نظارت
بر مقررات كســب و كار محدود است .وجود چنين محدوديتهايي
ظرفيت اقتصاد اين منطقه را محدود ســاخته و اين مسووليت را بر
دوش سياستگذاران و تشــكلهاي كسب و كار گذاشته كه به اين
موانع رسيدگي نمايند.
توصيههاي ارايه شــده در اين گزارش ،رهنمودهاي مهمي در
خصوص چگونگي اســتفاده از ظرفيت بخش خصوصي از طريق
ايجاد تشكلهاي كســب و كار قوي ،موثر و پايدار ارايه ميكند
كه به تابآوري اقتصادي كشــورها در شــرايط شكننده و متأثر
از تعارض كمك ميكند .تشــكلهاي كســب و كار ميتوانند از
طريق چانهزني و اعمال فشار بر دولت و ظرفيتسازي در بخش
خصوصي ،به مســاويتر ســاختن زمين بازي و ايجاد فرصتهاي
درآمدي جديد براي گروههاي محروم و در نهايت ،كاهش نابرابري
كمك كنند .تجارب موريس ،زامبيا و زيمبابوه نشان ميدهد كه
روابط مولد دولت  -بخش خصوصــي اغلب در زمانهايي ايجاد
شــده است كه تشكلهاي كســب و كار قوي ظاهر شدهاند و به
خوبــي بخش خصوصي را نمايندگي كردهانــد و البته ،در طول
زمان به تقويت پيوندهاي خود با دولت پرداختهاند.
برخالف تصور ســنتي كه تشــكلها را نهادهايي به دنبال رانت
ميبيند ،تجربيات زيادي وجود دارند كه نشــان ميدهند تشكلها
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نقش مثبتي در اجراي سياســتهاي صنعتي داشتهاند .براي نمونه
ميتوان از تشكل توليدكنندگان پوشاك تركيه ياد كرد كه هدف از
ايجاد آن برقراري نوعي توازن در نظام سهميهبندي براي شركتهاي
توليدي كوچكتر بوده اســت .نمونه ديگر مورد بنگالدش است كه
نشان ميدهد چگونه تشكلهاي كســب و كار در قامت گروههاي
صنعتــي اثربخش ظاهر شــدهاند و منافع صنعت خــود را تعقيب
كردهاند.
در زامبيا ،تقويت تعامل تشــكلها با دولت ،حــدودا افزايش ۲۰
درصدي بهره وري بنگاههاي عضو تشــكلها را به همراه داشته است
كه اين امر بهطور عمده به پركاربردترين كاركرد تشــكلهاي كسب
و كار يعني اعمال فشــار و چانهزني با دولت باز ميگردد .در زامبيا،
اتيوپي و آفريقاي جنوبي كه عضويت فعاالن اقتصادي در تشكلهاي
تجاري نســبتا باال است ،چانهزني و فشار به دولت و احصاء اطالعات
در مورد مقررات دولتي در مورد از مهمترين خدمات ارايه شده توسط
تشكلهاي كسب و كار هستند.
كمك به برابري جنســيتي در قالب حمايت از كســب و كارهاي
تحت مالكيت زنان ،فراهم ســاختن فرصت كار شايســته و رشــد
اقتصــادي ،ارتقاء صنعت ،نوآوري و زيرســاختها از طريق كمك به
شنيده شــدن صداي نهادهاي كوچكتر از موارد ديگري هستند كه
تشــكلها ميتوانند در اقتصادهاي شــكننده به خوبي در آنها ايفاي
نقش كنند و به تابآوري اقتصادي بيانجامند.
مقدمه
با وجود آنكه نگاه سنتي به تشكلهاي كسب و كار آنها را به عنوان
سازمانهايي ميبيند كه در جستوجوي رانتهاي غير مولدي هستند
كه موجب افزايش منافع عمومي نميشوند ،اما واقعيت اين است كه
تشكلهاي كسب و كار ميتوانند نقش بسيار مثبتي در تقويت بخش
خصوصي و ايجاد تابآوري اقتصادي در شــرايط اقتصادي دشوار و
شــكننده ايفا كنند .يكي از مناطقي كه فعــاالن اقتصادي در آن با
تنازعات و شرايط دشوار و شــكننده دست به گريباناند منطقه منا
اســت كه بنگاهها و سرمايهگذاران آن براي انجام كسب و كار روزانه
با چالشهاي مختلف عملياتي و سيســتمي مواجه هستند .برخي از
چالشهاي اصلي كه فعاالن كسب و كار در اين منطقه عنوان كردهاند
عبارتند از :بيثباتي ،فســاد ،نامطمئن بودن شبكه تأمين برق ،موانع
تجاري ،كمبود نيروي كار آموزش ديده مناســب و عدم دسترســي
بنگاهها به كانالهاي مالي رســمي .البته ،كســب و كارها از طريق
راهحلهــا و جايگزينهاي خالقانه ،راههايــي براي مقابله با برخي از
اين چالشها پيدا كردهاند .با اين حال ،وجود چنين محدوديتهايي
ظرفيت اقتصاد اين منطقه را محدود ســاخته و اين مسووليت را بر
دوش سياستگذاران و تشــكلهاي كسب و كار گذاشته كه به اين
موانع رسيدگي نمايند.
آيا تشــكلهاي كسب و كار در چنين شــرايطي ميتوانند در
تقويت فضاي ســرمايهگذاري نقش ايفا كنند؟ فراموش نكنيم كه
جو سرمايهگذاري قوي -به معناي برخورداري مناسب از شرايط
اقتصادي ،سياســتها ،زيرســاختها ،امنيت و نيــروي كار  -به

بخــش خصوصي اجازه ميدهد تا عملكرد خود را به عنوان موتور
رشد اقتصادي به انجام رساند .دولتها و سازمانهاي بينالمللي،
انــرژي زيادي را صرف تالش براي اصالح جو ســرمايهگذاري در
كشــورهاي كمدرآمد و موقعيتهاي دشوار و شكننده ميكنند.
با اين حال ،ايجاد فضاي ســرمايهگذاري قوي به زمان نياز دارد.
تجربه نشان ميدهد برنامههاي سنتي بهبود فضاي سرمايهگذاري
كه در ســطح بخشهاي مختلف گسترده شدهاند نتوانستهاند در
شــرايط اقتصادي شكننده و متأثر از تعارضات موفق ظاهر شوند.
حال آنكه تشكلهاي كسب و كار ميتوانند نقش اساسي در بهبود
فضاي كسب و كار و حمايت از رشد اقتصادي فراگير و تابآوري
در اقتصادهاي شكننده داشته باشند.
 .1ســهم بالقوه تشــكلها در ايجاد تابآوري اقتصادي در شرايط
اقتصادي شكننده و متأثر از تنازعات
تشــكلهاي كســب و كار نهادهايي هســتند كه افراد و كسب و
كارهايــي كه در بازار با يكديگر رقابت دارند را در چارچوب دو مولفه
خودياري و همكاري جمعي گرد هم ميآورند كه منافع متقابل افراد
و كســب و كارها را تأمين ميكنند .تشــكلهاي كسب و كار انواع
مختلفي دارند و روش واحدي براي طبقهبندي آنها وجود ندارد (كادر
 . )۱تشــكلها ميتوانند دولتي يا خصوصي باشند ،دامنه فعاليتشان
ميتواند يك پخش با طيف گســتردهتري را در بر بگيرد و ميتوانند
اهداف متفاوتي داشــته باشــند .با اين حال ،بهطور كلي تشكلهاي
كسب و كار ،بخش خصوصي با بخشهايي از آن را گرد هم ميآورند
تا برنامهاي فراتر از منافع كسب و كارهاي واحد را پيش ببرند.
كادر  .۱انواع تشكلهاي كسب و كار
*تشكلهاي كارفرمايي :اگرچه اين تشــكلها ميتوانند عمومي
باشند ،نهادهاي كارفرمايي معموال بهطور مستقل و به عنوان همتاي
اتحاديههاي صنفي ،غالباً بدون توجه به صنعت ،توسعه يافتهاند.
*تشــكلهاي كسب و كار و اتاقهاي بازرگاني با صنايع :اين گروه
از تشكلها ،نماينده صنايع و بخش هاي خاصياند كه معموال با هم
رقابت تجاري دارند.
*كنفدراسيونها با اتحاديههاي صنفي :اين گروه ،چندين تشكل
كســب و كار را بر اســاس بخش با موقعيت جغرافيايي آنها گرد هم
ميآورند تا قدرت مذاكره خود را افزايش دهند و با دولت در سطوح
عالي تعامل داشته باشند.
*انجمنهاي حرفهاي :اين انجمنها ،نماينده فعاالن اقتصادي در
حرفههاي مجزا هستند.
تشكلهاي كسب و كار وظايف مختلفي از جمله چانهزني و اعمال
نفــوذ ،برقــراري ارتباط و تعامل با دولت در ســطوح باال را بر عهده
دارند .عمده فعاليت تشكلها حول ارايه خدمات كسب و كار به اعضاء
ميگردد و درآمد حاصل از اين فعاليتها به آنها اين امكان را ميدهد
كه مستقل و غير وابسته باشند.
در اقتصادهاي در حال توســعه با متأثر از تعارض و شرايط دشوار،
بســياري از بنگاهها در بخشهايي فعاليت ميكنند كه رقابت در آنها
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محدود اســت ،مانند بخشهاي صادراتي استخراج نفت و بخشهاي
داخلي اين صنعت كه تحت سلطه شركتهاي بزرگ داراي انحصار و
رابطه هستند .در چنين فضايي ،تشكلهاي كسب و كار كمتر نقش
خــود را در تأمين و بهبود كاالهاي عمومــي ايفا ميكنند .در واقع،
تشكلها بهطور سنتي آوازه خوبي نداشتهاند و پيوسته متهم بودهاند
كه به جاي داشــتن اهداف عمومي و مولد به دنبال رانت هســتند
(امين ،۲۰۰۹ ،ص .)۲۶۱
برخالف تصور فوق ،تجربيات زيادي وجود دارند كه نشان ميدهند
تشكلها نقش مثبتي در اجراي سياستهاي صنعتي داشتهاند .براي
نمونه ميتوان از تشــكل توليدكنندگان پوشــاك تركيه ياد كرد كه
هدف از ايجاد آن برقراري نوعي توازن در نظام ســهميهبندي براي
شــركتهاي توليدي كوچكتر بوده است .اين تشــكل ،نه تنها نظام
ســهميهبندي را در تركيه مديريت كرد ،بلكه توزيع رانتهاي صنعت
پوشاك را نيز كنترل و امتيازات مرتبط با سهميهبندي را به عملكرد
توليدكنندگان مرتبط ساخت .نمونه ديگر فدراسيون صنايع نساجي
كره است كه عمليات ســهميهبندي را به مديريت صندوق نوسازي
صنعت نساجي اين كشور پيوند زد .موارد ديگري نيز مانند بنگالدش
وجود دارد كه نشان ميدهد چگونه تشكلهاي كسب و كار در قامت
گروههاي صنعتــي اثربخش ظاهر شــدهاند و منافع صنعت خود را
تعقيب كرده اند.
تجارب كشورهايي چون موريس ،زامبيا و زيمبابوه نشان ميدهد
كــه رابطه مولد بيــن دولت و بخش خصوصي اغلــب در زمانهايي
ايجاد شــده است كه تشكلهاي كســب و كار ،قوي ظاهر شدهاند و
به خوبي بخش خصوصي را نمايندگي كردهاند و البته در طول زمان
به تقويت پيوندهــاي خود با دولت پرداختهاند (براتيگام و همكاران،
 .)۲۰۰۲در زامبيا ،تقويت تعامل تشكلها با دولت ،حدودا افزايش ۴۰
درصدي بهره وري بنگاههاي عضو تشــكلها را به همراه داشته است
كه اين امر به طور عمده به پر كاربردترين كار كرد تشكلهاي كسب
و كار يعني اعمال فشــار و چانهزني با دولت بازميگردد .در زامبياء
اتيويي و آفريقاي جنوبي كه عضويت فعاالن اقتصادي در تشكلهاي
تجاري نســبتا باال است ،چانهزني و فشار به دولت و احصاء اطالعات
در مورد مقررات دولتي دو مورد از مهمترين خدمات ارايه شده توسط
تشكلهاي كسب و كار هستند .نمونههاي ديگري از منطقه آفريقاي
سياه قابل ذكر هستند كه ظرفيت تشكلهاي كسب و كار را در نقش
آفريني در سياســتهاي اقتصادي و ايجاد تابآوري اقتصادي نشان
ميدهند (كادر )۲
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كادر  .۲نمونههايي از تشكلهاي اثربخش در آفريقاي سياه
نمونههاي زيادي از فعاليتهاي موثر تشــكلهاي كسب و كار در
منطقه آفريقاي سپاه ديده ميشود .برخي از اين نمونهها عبارتند از:
*موريس :تشــكلهاي كســب و كار موريــس ميتوانند الگوي
خوبي در زمينه اثربخشي تشــكلها براي ساير كشورها باشند .اتاق
بازرگاني و صنعت موريس ،بسيار حرفهاي عمل ميكند .اين نهاد كه
هزينههايش را خودش تأمين ميكند ،خدمات بســياري را متناسب

با چالشهاي بخشهاي مختلف كســب و كار در اين كشــور ارايه
ميدهد.
*كنيا :بخش خصوصي كنيا متشــكل از يك كنفدراســيون فعال
از تشــكلهاي كســب و كار است كه در ســطوح باال به گفتوگو با
دولت ميپردازد .اين كنفدراسيون كه بهطور ويژه بر سومين دستور از
مجموعه دستورات ملي كسب و كار اين كشور متمركز شده است ،به
اصالحاتي ميپردازد كه تعداد زيادي از بنگاهها با آن درگير هستند ،از
جمله مساله مالياتهاي مزاحم اين نهاد همچنين ،طيف گستردهاي
از خدمات را به سازمانهاي عضو محور ،شركتهاي بزرگ ،كسب و
كارهاي كوچك و متوسط و استارت آپها ارايه ميدهد.
*سومالي :رويكرد «گفتوگوي ملي» به عنوان بخشي از برنامه
توسعه ملي سال  ۲۰۱۶در سومالي اتخاذ شد .همچنين ،سازمان
بينالمللي كار رويكرد جامعي به توســعه تشكلهاي كسب و كار
با تمركز بر زنان كارآفرين در اين كشــور داشــته است .در بخش
فناوري اطالعات و ارتباطات ،ميتوان به تشــكل توســعه فناوري
اطالعات و ارتباطات ســوماليه به عنوان يك انجمن غيردولتي و
غيرانتفاعي كه هدف آن ترويج اســتفاده از فنــاوري اطالعات و
ارتباطات در تمام جنبههاي زندگي با هدف تســريع توسعه است،
اشــاره كرد .تشكل توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات سومالي با
همكاري اتحاديه بينالمللي مخابراتي به طراحي يك نظام مقرراتي
اقدام كرده اســت كه در قالب آن بتواند بر بخش فناوري اطالعات
و ارتباطات و فعالين آنكــه در يك فضاي بدون مقررات تنظيمي
فعاليت ميكنند نظارت كند.
دولت در برخي از كشورها مانند رواندا و زامبيا به درجات مختلف،
سياستهاي توســعه بخش خصوصي را بدون مشاركت تشكلهاي
كســب و كار اجرا ميكنند .ايــن كار در بلندمــدت لزوما مثبت و
پايدار نيســت (براتيگام و همكاران۲۰۰۲ ،؛ تيلور .)۲۰۱۲ ،دولتها
بايد ارزش تشكلهاي كســب و كار را به رسميت بشناسند و با آنها
به گفتوگو بنشــينند .در ســنگاپور ،دولت با جلب مشاركت بخش
خصوصي موفق شده است زمينه شكلگيري قوي تشكلهاي كسب
و كار و گفتوگو ميان دولــت و بخش خصوصي را پايهگذاري كند.
بهطور كلي ،تشــكلهاي كسب و كار ميتوانند به توسعه اقتصادي و
دستيابي به اهداف توسعه پايدار كمك كنند (كادر )۳
كادر  .۳نقش توسعه تشكلهاي كسب و كار در اهداف
توسعه پايدار
فعاليت تشــكلهاي فراگير كســب و كار ميتواند به دستيابي به
اهداف توسعه پايدار كمك كند .در اين زمينه چهار حوزه نقشآفريني
تشكلها قابل ذكر است:
برابري جنســيتي (مورد  5از اهداف توسعه پايدار) :كسب و كارهاي
تحت مالكيت زنان اغلب با تبعيضهاي تقنيني مواجهاند و زنان در توسعه
كســب و كارشان همواره براي حمايت گرايي و ارشاد و راهبري متقابل
ارزش قائل هستند .تشكلهاي كسب و كار بستر را براي تحقق هر دوي
اين موارد فراهم و عرصه را براي رهبري قوي زنان باز ميكنند.
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كار شايســته و رشــد اقتصادي (مورد  ۸از اهداف توسعه پايدار):
تشكلها ميتوانند با تأمين مهارتها و خدمات مورد نياز كار آفرينان
و كسب و كارهاي جديد فرصت الزم را براي خلق درآمد بيشتر و رفع
موانع مشاركت اقتصادي فرآهم اورند.
ارتقاء صنعت ،نوآوري و زيرســاختها (مورد  ۹از اهداف توســعه
پايدار) :نشــكلها تريبون و صداي نهادهاي كوچكتر هستند كه در
غير اين صورت صداي آنها شــنيده نميشد .تشكلها به شكلگيري
بخشهــاي اقتصادي و ايجاد زنجيرههاي ارزش و توســعه ايدهها و
رهيافتهاي جديد كمك ميكنند.
كاهــش نابرابري (مورد  ۱۰از اهداف توســعه پايدار) :تشــكلها
ميتوانند از طريق چانهزني و اعمال فشار بر دولت و ظرفيتسازي در
بخش خصوصي ،به مساويتر ساختن زمين بازي و ايجاد فرصتهاي
درآمدي جديد بــراي گروههاي محروم و در نهايت ،كاهش نابرابري
كمك كنند.
 .۲موانع نقشآفريني مثبت تشــكلهاي كسب و كار در
شرايط اقتصادي شكننده و متأثر از تعارض
تعامل و گفنگوي تشكلها با دولت در كشورهاي در حال توسعه،
و به ويژه در شرايط شكننده و متأثر از درگيري ،بدون چالش نخواهد
بود .برخي از عوامل ميتوانند حتي مائع شــكلگيري خود تشكلها
شوند .در اين خصوص عوامل زير را ميتوان نام برد
*عــدم وجود اعتماد بين ذي نفعان :نبــود اعتماد پين بنگاهها از
يك ســو و بين بخش خصوصي و دولت از سوي ديگر .بين تمام اين
ذي نفعان بايد اعتماد حاكم شود .خيريهها و سازمانهاي مردم نهاد
ميتوانند به عنوان پلي در اين ميان عمل كنند.
* فقدان ذهنيت تشــكلمحور .در كشــورهاي در حال توســعه،
ذهنيت كمك محور پر ذهنيت تشــكل محور غالب اســت كه اين
ذهنيت كارآمد نيســت .از آنجاكه ذهنيت كمك محور همانند ماهي
دادن به جاي ياد دادن ماهگيري است اغلب نميتواند موثر واقع شود،
زيرا به جاي تمركز بر فعاليتهاي تشكلي سازنده ،بر سهمخواهيهاي
مفرط» متمركز است.
*ميزان تخصيص منابع .عامل ديگري كه نقش آفريني تشكلها را
تحت الشــعاع قرار ميدهد ،ميزان عالقه تشكلها به اختصاص منابع
خود براي ايفاي نقش فعال در سياســتگذاريها است ،زيرا اين نوع
فعاليتها برخالف ساير فعاليتهاي خدمات رساني ،درآمدزايي براي
تشــكلها ندارد و بهطور مستقيم به اســتقالل و پايداري آنها كمك
نميكند.
*ســاختار و ماهيــت بخش خصوصي .شــايد بزرگترين
چالش تشكلهاي ساختار بخش خصوصي و ماهيت اكثريت
بنگاههاي هر كشــور باشــد .بهطور كلــي ،بنگاههايي كه در
شــرايط شــكننده و متأثر از تعارض فعاليت ميكنند ،با در
يك محيط بــدون رقابت با كم رقابت هســتند ،انگيزههاي
پاييني براي عضويت در تشــكلهاي بخش خصوصي دارند،
چه برســد به چانهزني با دولت بر سر سياستهايي كه زمين

بازي را براي آنها برابر ميكند (كادر  . )۴بخش خصوصي در
بســياري از اقتصادهايي كه شرايط شــكننده و تعارض آميز
دارند ،تحت تسلط شــركتهاي بزرگ و بانفوذ قرار دارد كه
از ورود ساير تشكلها به ويژه آنهايي كه نماينده شركتهاي
كوچك و متوسط هســتند -در فرآيند گفتوگو ممانعت به
عمل ميآورند.
كادر  .۴ماهيت بنگاهها و منافع آنها در تشكلهاي
كسب و كار
انگيزه بنگاهها براي مشــاركت در فرآيندهاي گفتوگوي دولت و
بخــش خصوصي را ميتوان تا حدي با ماهيت آنها مرتبط دانســت.
«بنگاههاي رانتي» و «بنگاههاي نزديك به قدرت» كه با رقابت اندكي
روبهرو هســتند ،عالقه كمي به عضويت در تشكلهاي كسب و كار
دارنــد اين امر فقط محدود به زماني ميشــود كه به كســب و كار
خودشــان مربوط گردد اما ممكن است بهطور كلي ،به رشد اقتصاد
كالن عالقهمند باشند (جدول )1
جدول  :۱دستهبندي بنگاههاي بخش خصوصي در خاور ميانه و
شمال آفريقا (بر اساس ماهيت آنها)
رقابت حداقلي
رقابت بازار
(تعداد محدودي بنگاههاي
(با تعداد حداكثري
بزرگ ،با نفوذ و برخوردار از
بنگاهها)
رانت مقرراتگذاري)
بازارهاي
صادراتي

بازارهاي
داخلي

بنگاههاي صادراتي
رانتي
مانند :صادركنندگان
صنايع استخراجي

بنگاههاي پيشرو
مانند :توليداذت
صنعتي و
صادركنندگان
خدمات

مراكز توليد و تجارت
مانند :بخشهايي
از بازار داخلي كه
تعداد زيادي از
كارگزاران قدرت
بنگاهةاذي كوچك يا
مانند :انحصارهاي
خرد را در خود جاي
قانوني ،بنگاههاي بزرگ
دادهاند .بازرگانان،
و بانفوذ ،بازارهاي
خردهفروشان،
خدمات دولتي
بخشهاي مرتبط با
فناوري اطالعات و
ارتباطات و بخشهاي
خدمات كوچك

در حالي كه شــركتهاي «پيشــرو» در بازارهاي جهاني رقابت ميكنند و در تالش
هســتند از هيچ بازار بسازند ،اين شركتها ميتوانند از حمايت دولت براي مذاكره و باز
كردن بازارهاي صادراتي ،خلق برند ملي ،تعيين استانداردهاي محصول در سطح بينالمللي،
ايجاد محيط تجاري مساعد و مشــاركتي و غيره بهرهمند شوند .درست همانگونه كه
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تشكلهاي كسب و كار كمك فراواني به شكوفايي و رشد بنگاهها در بخشهاي توليدي
در كشورهاي آسيايي كردهاند.
شركتهاي فعال در مراكز توليد و تجارت» عمومة بنگاههاي كوچك يا خرد هستند
كه در بازارهاي داخلي فعاليت ميكنند .تشكلهاي كسب و كار ميتوانند در شرايطي كه
قوانين و مقررات مبهم و غيرشفاف هستند ،و جايي كه بسترهاي الزم براي پاسخگويي به
نيازهاي حداقلي ايجاد كسب و كارهاي جديد موجود نيست ارزش بااليي داشته باشند.
بخشهاي اقتصادي در سراسر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحت تسلط معدود
فعاالن كسب و كار هستند كه در نتيجه روابط طوالني با دولت ،در برابر ورود بنگاههاي
كوچكتر و جديدتر مقاومت ميكنند (بانك جهانــي ،۲۰۰۹ ،صفحات .)۹۱-۱۸۷
بســياري از تشكلها يا تحت كنترل دولت هستند يا تحت تسلط شركتهاي بزرگ
بانفوذي قرار دارند كه وضعيت موجود را بر اصالحات رشد محور و سودمندتر ترجيح
ميدهند .بخش خصوصي «جديد» كه متشكل از بنگاههاي تاز موارد و كوچكتر است،
داراي سازماندهي كافي براي ايجاد تغيير نيستند و در برخي كشورها محدوديتهايي
براي ايجاد آنها وجود دارد.
 .٣چارچوبي براي ايجاد تشكلهاي كسب و كار كارآمد
تشكلهاي كســب و كار درماني توسعه مييابند كه نيازهاي جمعي اعضاي آنها از
شــرايط رقابتي پيشي بگيرد» .به عبارت ديگر ،تشكلها تنها در صورتي ايجاد ميشوند
و بقا پيدا ميكنند كه عضويت در تشكلها براي بنگاههاي اقتصادي داراي منافع خالص
باشد .تشكلها معموال كاركردهاي مختلفي دارند .مجموعهاي از عوامل تعيين ميكنند
كه آيا يك تشكل اقتصادي كارآمد است يا خير .در زير به اين عوامل پرداخته شده است:
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كاركردها
دو كار كرد اصلي تشــكلهاي كســب و كار بــراي شــركتهاي كوچكتر ،خواه
بنگاههاي صادراتي ،خواه بنگاههاي فعال در بازار داخلي اهميت ويژهاي دارد .نخســت،
كار كــرد «ارتباط دولت  -كســب و كار» كه به آن «منطق نفوذ» نيز گفته ميشــود
( ،)Owuor2015كه يك رابطه دو طرفه با چندين بعد است ،تشكلهاي كسب و كار ميتوانند:
*اعمال نفوذ و چانهزني با دولت براي پيشبرد اصالحات به نفع اعضاء ،به ويژه اصالحات
تنظيمي كه زمين بازي را براي بازيگران بخش خصوصي و دولت يكسان ميكند.
*كمك به دولتها در اولويتبندي و طراحي اصالحاتي كه بخش خصوصي را تقويت
كرده و به رشد اقتصادي برابر آنها با بخش دولتي كمك ميكنند
*ارايه اطالعات از سمت دولت به اعضاي تشكل و بخش خصوص ،براي نمونه ،تشريح
جزييات و مزاياي قوانين جديد.
نقش تشكلهاي كسب و كار در جهت بخشي به اصالحات در راستاي تقويت بخش
خصوصي به ويژه در شــرايط متأثر از تعارض و درگيري مهم است ـ شرايطي كه دولت
اغلب ضعيف اســت و با تقاضاهاي تعارض آميز متعددي روبرو است كه موجب ميشود
محيط كسب و كار در فهرست اولويتها قرار نگيرد.
دومين كاركرد مهم تشــكلها خدمات رســاني به اعضاء» است« .منطق خدمات»
به منافــع فردي اشــاره دارد كه اعضاء ميتوانند از تشــكلهاي خــود دريافت كنند
( .)Owuor2015اين مورد شامل فعاليتهاي تكميلكننده بازار» است كه به جبران
اطالعات ناقص و پرهزينه ،ســرمايهگذاري عمومي كــم در آموزش و باقي موارد كمك
ميكند .چند نمونه از خدماتي كه تشكلها به اعضاي خود ارايه ميدهند عبارتند از:
*ارايه مشاوره حقوقي ،آموزش و ظرفيتسازي در بخش خصوصي
*ارتقاء صنعت ،از طرفي مانند ماموريتهاي تجاري
*ارايه اطالعات بازار
*آموزش و ظرفيتسازي
*ايجاد هماهنگي بين اعضاء
*حل و فصل اختالفات
 .۴پيششرطها
تشــكلهاي كار آمد معموال منبع ابتكارات غير دولتي هستند كه توسط
شركتها رهبري ميشوند .تشكلها بر اساس اصول بازار سازماندهي ميشوند
و از نظر تأمين مالي مستقل و خودگردان هستند .از آنجا كه تشكلهاي قوي

بايد تالش كنند تا در تأمين مالي مستقل شوند و در قبال پول به اعضاي خود
ارزش ارايهكننــده خدمات دهي بايد در كنار كار كرد برقراري رابطه با دولت
ارايه شــود و مورد توجه قرار گيرد .براي نمونه ،كاركرد تشكلها در برقراري
رابطه با دولت ممكن است با فراز و نشيبهايي مواجه شود و در برهههايي از
زمان اسير چالشهايي چون سواري مجاني گردد كه از ارزش اين كار كرد مهم
ميكاهد (دورههاي سكون يا وقفه بين پيشرفتهاي اصلي در قانونگذاري).
در اين شــرايط ،خدمات ،مزيت بسيار خاصي به شمار ميروند كه يك عضو
ميتواند در برابر پولي كه پرداخت ميكند ارزش آن را لمس كند.
شرايط كليدي مورد نياز براي ظهور و اثربخشي تشكلهاي كسب و كار در
حوزه فعاليتشان عبارتند از:
ظرفيت :تشــكلها براي موثر واقع شــدن ،جذب تعداد اعضاي بيشتر و
ارايه خدمات ارزشــمند و افزايش كارايي اجرايي در سازماندهي و جمعآوري
دسترسي به اطالعات ،به قدرت سازماني نياز دارند.
نيروهاي پيشران خارجي يا تهديدها :نيروهاي خارج از تشكلها ميتوانند
نقــش دوگانه اي ايفــا كنند .در واقــع ،اين مورد ميتواند هــم به معناي
آســيبپذيري اقتصادي بنگاهها (در برابر رقابت خارجي ،يا برعكس ،فرصت
دسترســي به بازارهاي خارجي باشد .عالوه بر اين ،ميتواند به معناي نياز به
مقاومت جمعي پا ايستادگي در برابر مداخالت دولت باشد.
ارايه ارزش :تشــكلها بايد رشد كنند تا بتوانند خدماتي را ارايه دهند كه
براي اعضاء ارزشمند اســت .به موازات ارايه اين خدمات ،دريافت حمايت از
جانب سازمانهاي كمككننده ،سازمانهاي مردم نهاد و ساير منابع ميتواند
براي تشكلها حائز اهميت باشد ،در حالي كه بايد از «وابستگي به كمكها»
اجتناب گردد.
حمايت از جانب دولت :دولتها بايد از تالشهاي تشكلها حمايت كنند و
ارزش تشكلهاي فراگير را قدر بدانند .در اينجا نيز ،سازمانهاي مردم نهاد و
سازمانهاي اهداكننده كمكهاي مالي ميتوانند نقش مهمي ايفا كنند.
 .۵نقش دولتها ،سازمانهاي اهداكننده كمكهاي مالي و ساير
ذينفعان
دولتها بايد فرآينــد گفتوگوي دولت به بخش خصوصي ( )PPDرا
دست بگيرند و مشاركت طيف گستردهاي از ذي نفعان بخش خصوصي را
بطلبند .مشاركت بنگاههاي كوچك و متوسط در اين فرآيند به ويژه براي
رشد اقتصادي همهجانبه و ايجاد فرصتهاي درآمدي و اشتغال زايي بسيار
مهم است
سازمانهاي اهداكننده كمكهاي مالي نيز ميتوانند نقش حمايتي بسيار
مهمي در همه اين زمينهها ايفا كنند ،اما بايد مراقب باشند كه از ترويج و
ايستگي به كمك» و خطرات تشكلهاي ناپايدار اجتناب كنند .سازمانهاي
اهداكننده كمكهاي مالي ميتوانند همچنين ،از ظرفيتسازي ساختاري
تشكلها و توسعه خدمات رساني به اعضاء حمايت كنند .اين ظرفيتسازي
ميتواند شــامل ايجاد ظرفيت براي رسيدگي به نيازهاي مديريت كسب
و كارها و ارايه مشــاوره فني مــورد نياز اعضاء باشــد .خدمات مرتبط با
صالحيتهاي حرفهاي ،كه در آن تشــكلها انگيزه قــوي براي پيروي از
استانداردهاي بينالمللي دارند ،از مواردي هستند كه ميتوانند بهطور موثر
مورد حمايت قرار گيرند.
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روزي و معيشت شــهروندان تهيدست ايراني زير شالق و
تندبــاد تورم قرار دارد و در هــر دوره از دورههاي يك ماهه
اندازهگيري نرخ تورم كاالهاي خوراكي معلوم ميشود تن و
روح مردم زير اين شــاق له و كوفته و زخمي ميشــود .بر
پايه اطالعات ارايه شداز ســوي نهادهاي رسمي آمارگيري
در ايران گــروه خوراكيها و آشــاميدنيها در تير ماه تورم
نقطه به نقطه  87درصدي داشــتهاند .اين در حالي اســت
كــه اين نرخ در خرداد ماه برابر با  82.6درصد بوده اســت.
به اين ترتيب مشــخص است ســهم هزينهاي اين اقالم در
سبد مصرفي خانوار كماكان در حال گسترش است .بررسي
جزئيتر اقالم مصرفي نيز نشــان ميدهد كه باالترين تورم
نقطهاي ثبت شــده در گروه «روغنهــا و چربي ها» اتفاق
افتاده اســت بهطوري كه نرخ تورم نقطه به نقطه براي اين
گروه به عدد  293درصد رسيده است.به اين ترتيب خانوارها
در تير امســال كاالي روغــن را  293درصد گرانتر از مدت
مشابه سال گذشته خريداري كردهاند .در ادامه نيز دو گروه
«شير ،پنير و تخممرغ» و «نان و غالت» با نرخهاي  119.2و
 101.1درصدي باالترين تورم نقطهاي تير ماه را داشتهاند .در
ســاير گروههاي مصرفي نيز گروه «قند ،شكر و شيرينيها»،
«سبزيجات»« ،گوشــت قرمز و ماكيان» و «گوشت قرمز و
ســفيد» به ترتيب تورم نقطه به نقطــه 69.6 ،71.6 ،75.2
و  65.7درصدي در تير ماه داشــتهاند .در ســاير گروههاي
كااليي نيز تورم نقطهاي  84.7درصدي هتل و رســتوران و
تورم نقطهاي  49درصدي پوشاك جلبتوجه ميكند.

آمارهــاي ارايه شــده اين نكته مهم و اساســي را يادآور
ميشــود كه شــاخص تورمي با ســرعت باال و بيتوجه به
اظهارات مقامات دولتي در مســير رو به باال حركت ميكند.
با همه اينها مقاماهاي دولتي بهطور مستمر از عملكرد دولت
سيزدهم دفاع و اعالم ميكنند شاخصهاي كالن اقتصادي
با بهبود همراه شدهاند.
ارگان اقتصــادي دولت يــك بار از عقبنشــيني اندك
آمارهاي پولي خبر ميدهنــد و بار ديگر بر گزارههاي خود
مبني بر توقف رشــد قيمتهــا .اما واقعيــت حاكي از آن
اســت كه در دوران حضور دولت سيزدهم هيچ بهبودي در
آمارهاي ياد شــده اتفاق نيفتاده و بر نگرانيها در خصوص
كوچك شــدن ســفره معيشــت خانوار افزوده شده است.
سرچشــمه نگرانيها در ســال جاري اما سياستي است كه
دولت در دومين ماه ســال اجرايي كرد ،سياستي كه از نگاه
دولت راهي براي مبارزه با فســاد و رانــت خواري بوده اما
بــه دليل فراهم نبــودن زمينههاي اجرايــي آن به تحميل
فشــارهاي تورمي به معيشت گروههاي متوسط و كمدرآمد
انجاميد .آمارهاي تورمي خرداد ماه نيز به روشــني نشــان
داد كه دســتاورد سياســتهاي مبارزه با رانت دولت ضربه
به ســفره خانوار بوده است .با همه اينها دستاندركاران تيم
اقتصادي دولت همچنان نســبت به آينده اقتصادي كشور
اميدوارند و معتقدند كه دولت ســيزدهم در مســير درست
سياستگذاري حركت ميكند.
ساعت 24
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چند روزي اســت نامهاي كه گفته ميشود وزير
اقتصاد به رئيس كل بانك مركــزي درباره افزايش
بيرويه نرخ بهره بينبانكي نوشته ،نقل محافل بورسي
شده است .آن طور كه در خبرها آمده و از سوي وزارت
اقتصاد نيز تكذيب نشده ،احسان خاندوزي در نامهاي
محرمانه به علي صالحآبادي نسبت به تبعات رشد نرخ
بهره بينبانكي بر بازار سرمايه و رشد سرمايهگذاري
هشدار داده اســت .نكته جالب توجه در اين ميان
جهتگيري تازه وزيري است كه طي ماههاي اخير
بازار سرمايه را به حاشيه رانده و عموما سياستهاي
ضدبورسي را اعمال كرده است .در همين حال علي
صالحآبادي كه مخاطب نامه وزير است نيز از ابتداي
ورود خــود به بانك مركزي سياســتهاي ضدبازار
ســرمايهاي خود را در بازار پول تشديد كرده است.
اين در حالي است كه به دليل سابقه وي در بورس

نبرد نابرابر

انتظار آن ميرفت كه دستكم بانك مركزي بتواند
مســتقل از سياستهاي مخرب دولت در قبال بازار
سرمايه ،با نگاه دقيقتري سياستهاي پولي خود را
تنظيم كند تا در بحبوحه فشارهاي تورمي و تحريمي
كمترين آسيب به شركتها ،سهامداران آنها و كليت
بازار ســرمايه تحميل شود .با اين حال اما از ابتداي
دولت ســيزدهم تاكنون مسير به گونه ديگري طي
شده و همواره شاهد رشد خزنده نرخ بهره بينبانكي
به عنوان يكــي از مهمترين عوامــل موثر بر روند
ســرمايهگذاري در بورس بودهايم؛ به نحوي كه اين
رقم از  ۱۸/۰۸درصــد در پايان هفته دوم مردادماه
سال گذشته (آغاز به كار دولت سيزدهم) به ۲۱/۱۴
درصد در پايان هفته سوم تيرماه سال جاري رسيده
و جز در مقطعي كوتاه ،كاهشي نشده است .بر همين
اساس به نظر ميرسد بورس در جنگ نابرابري كه

بانك مركزي به راه انداخته تضعيف شده است؛ طي
ماههاي اخير بازار سرمايه در ركودي عميق فرو رفته
به نحوي كه در ادامه مســيري نزولي و پيوسته در
واپسين روز معامالتي هفته گذشته ،ارزش معامالت
خرد بازار سرمايه در سطح خطرناك يك هزار و ۶۹۳
ميليارد تومان قرار گرفت.
نامــه خاندوزي به صالحآبــادي از دو منظر قابل
بررســي اســت .نخســت اينكه نگارش اين نامه و
تذكر وزيــر اقتصاد به بانك مركــزي مهر تاييدي
بر عدم اســتقالل بانك مركزي از دولت در تعيين
سياستهاي پولي است .پيشتر نيز از آنجا كه رئيس
كل بانك مركزي با پيشــنهاد وزير اقتصاد از سوي
رئيسجمهوري حكم خود را دريافت ميكند ،عدم
استقالل اين بانك از دولت مورد توجه و انتقاد بوده
است .بر همين اساس نميتوان بانك مركزي را در

حسرتي از جنس سامسونگ
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ســاعت  -24برخي خبرهايي كه رســانههاي
جهاني در حوزههاي گوناگون منتشــر ميكنند
شايد در مناسبات ايران با ديگر كشورهاي جهان
و نيز حتي مناســبات ميان نهادهــاي گوناگون
در درون مرزهــاي ســرزمين هيچ اثــر كوتاه يا
ميانمــدت ندارند اما براي كســاني كه به تاريخ
معاصر جهان و ايران نگاه ميكنند جذاب اســت.
بهطور مثال به اين خبر توجه كنيم« :گزارشــي
جديد نشان ميدهد سامسونگ كرهجنوبي قصد
دارد بــا ســرمايهگذاري هنگفــت  ۲۰۰ميليارد
دالري ۱۱ ،كارخانه تراشهسازي در اياالتمتحده
تاسيس كند .سامسونگ فرآيند ساخت كارخانه
تراشهسازي  ۱۷ميليارد دالري خود را در تگزاس
آغاز كرده است .درخواســتهاي سرمايهگذاري
غول فناوري كرهاي اخيرا در وبســايت كنترلر
تگزاس ثبت شده است ».اين خبر براي شهروندان
كرهجنوبي بسيار خرســندكننده و افتخارآفرين
است كه شــركتي با تابعيت اين كشور سري در
ميان ســرها در دنياي امــروز درآورده و بيش از
اپل آمريكا گوشــي همراه ميسازد و بيش از هر
شــركتي در دنيا تلويزيون ميفروشد .شهروندان
كرهجنوبي بايد خرســند باشــند كه آرم و نشانه
سامســونگ در بيشــتر پايتختهاي دنيا بر فراز
اســت و توانسته بيشــترين عالقه به كرهجنوبي
را در ميــان خانوادههاي متوســط جهان پديدار
كند .واقعيت اين اســت كه سامسونگ در ميان
خانوادههــاي ايراني نيز بســيار محبوب اســت
و گوشــيهاي همراه اين شــركت بيــش از هر

گوشي در دســت و جيب ايرانيان است .ايرانيان
هنوز حاضرند تلويزيون ،جاروبرقي ،لباسشويي و
ظرفشويي سامسونگ را حتي از بانه كردستان و
ديگر شهرها و در بازارهاي پنهان ديگر خريداري
كنند و همه بدگوييها از اين مارك بر اشــتياق
آنها اثر منفي نگذاشــته اســت .اما ســوي ديگر
داستان غمانگيزتر است :چرا در ايران هيچ شركت
كوهپيكري در بخش صنعت زاد و رشــد نكرده و
چرا كارخانهداران ايراني بهرغم اينكه از نظر سابقه
فعاليت و نيز هوشــمندي فــردي برتر از رقباي
چيني هستند نتوانســته يا نخواستهاند بيش از
اندازه رشد را تجربه كنند؟ اگر ادارهكنندگان ايران
بتوانند واقعا پاسخي كارشناسانه و علمي براي اين
پرسش پيدا كنند ميتوان از آن پاسخ به بسياري

از تنگناها رســيدگي كرد.شايد كساني باشند كه
بگويند اين چه مقايسهاي است و تاكيد كنند كه
سامسونگ يك شركت چه و چه و كرهجنوبي يك
كشــور چه و چه است .اما اين واقعيت را نميشود
پنهان كرد كه چه خرســندي در ميان افراطيون
ضداصالحات راه افتاد كه يك شــركت فريبنده به
اســم گازپروم وعده داده ميخواهد در نفت و گاز
ايران سرمايهگذاري كند .اما اگر بخواهيم يك پاسخ
كوتاه و كارشناسانه بدهيم كه چرا سامسونگ زاد
و رشــدي چنين افتخارآميز از نظر شــهروندانش
دارد بايد بگوييم آنها از خارجيها هراس نداشتند
و ندارند .آيا بايد حســرت سامسونگي را بر ديگر
حسرتهاي اقتصادي ايران اضافه كرد؟
جهان صنعت
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ساختار سياسي و اقتصادي ايران از دولت جدا دانست.
از همين روي ميتوان گفت هر گونه سياستگذاري
در اين بانك عموما بدون چراغ ســبز دولت و وزارت
اقتصاد صورت نميگيرد .از ســوي ديگر همچنين
نامه خاندوزي نشان ميدهد وزير ضدبورس باالخره
صداي زنگ خطر اقتصاد را -البته با تاخير فراوان-
شنيده و به اهميت نرخ بهره بينبانكي و اثر نامبارك
افزايش بيمنطق آن بر روند سرمايهگذاري و وضعيت
بازار ســرمايه پي برده است .تاخير وزارت اقتصاد در
درك آثار سياستهاي اقتصادي خود و نهادهاي تابعه
به ويژه از ابتداي دولت سيزدهم فشارهاي زيادي را
در حوزه بازار سرمايه (با چشمپوشي از وضعيت ديگر
بازارها) ايجاد كرده است به نحوي كه از سال گذشته
تاكنون بازار ســرمايه نسبت به اهرمها و متغيرهاي
سنتي رشد خود بيحس شده و روند سرمايهگذاري
و معامــات در اين بازار فاز ركودي بيســابقهاي را
تجربه ميكند .هر چند دولت همواره مدعي آن است

كه به دليل اعتمادسوزي در دولت قبل بازار سرمايه
به اين وضعيت دچار شده اما اين مدعا هرگز نتوانسته
اثر عيني سياستهاي دولت سيزدهم بر بازار سرمايه

و تخريب اعتماد سهامداران و سرمايهگذاران وفادار به
اين بازار را الپوشاني كند.
جهان صنعت

ذهن آشفته سياستمداران و نوچهپروري در اقتصاد ايران

سياستمدار ايراني ذهن آشفتهاي دارد .كمتر ديدهام
ذهن سياستمداري منســجم باشد .آنها معموالً نظريه
روشــن ندارند و از اصول خاصي هم پيروي نميكنند.
نميدانم دليلش چيست ،شايد به خاطر اثرپذيري زياد از
سنت سياستمداري در ايران باشد كه در صدسال گذشته
گرفتار اين تناقضها بوده و شايد هم به اين دليل است كه
اغلبسياستمدارانماانسانهايتحصيلكردهاينيستند.
در كشــور ما معموال افراد علوم سياسي نميخوانند كه
سياستمدار شوند و سكان حكمراني را در دست گيرند؛
همانطور كه تحصيل در رشته اقتصاد لزوماً به پذيرش
مسووليت در سازمانهاي اقتصادي ختم نميشود.
اگر اظهارنظرهــاي نيروهاي سياســي را از ابتداي
انقالب تا امروز دستهبندي كنيم ،عموماً به چند سرفصل
مشترك ختم ميشود؛ ضديت با بازار ،عرضه رايگان يا
مجاني خدمات دولتي ،مســكن رايگان ،انرژي رايگان
يا ارزان ،ســهميهبندي ارزاق عمومي ،بانك بدون بهره،
خودكفايي ،ضديت با تجارت آزاد ،سركوب قيمت ،اقتصاد
تحت كنترل و مواردي از اين دست ،جزو سرفصلهاي
مشــترك همه گروهها و احزاب سياسي در ايران است.
سياستمداران ما دنبال ايجاد كشوري محصور و محدود
هستند و نيازي به مراوده با جهان نميبينند .دنبال اين
هستند كه اقتصاد را كام ًال تحت كنترل خود قرار دهند.
بخش خصوصي در ذهنيت آنها جايي ندارد  .طرفدار هيچ
رابطهاي با ديگر كشورها نيستند و معتقدند مذاكرات با
كشــورهاي ديگر بايد تعطيل شود و وزارت خارجه هم
نداشته باشيم .همان سفير و فرستاده كافي است .دنبال
اين هستند كه ايران كشوري خودكفا باشد و هرچه توليد
كنيم ،خودمان هم مصرف كنيم و صادراتي در كار نباشد.

قيمتها به دستور استانداران و فرماندهان يا قضات تغيير
كند .بانكها و بنگاهها كام ًال در اختيار سياســتمداران
باشد .سياستمداران در مصاحبههاي خود همواره به اين
مسائل به عنوان برنامههاي اصلي خود اشاره ميكنند و
خواستار اجرايي شدن آنها هستند .اما اين يك واقعيت
اســت كه در مقام عمــل ،هيچكدام از اين شــعارها و
آرزوهاي سياسي قابليت اجرا ندارد .كشوري كه دنبال
خودكفايي اســت ،سرنوشتي بهتر از كوبا و كرهشمالي
پيدا نميكند .كشوري كه اقتصاد متمركز با برنامهريزي
دولتي ميخواهد ،سرنوشــتي بهتــر از اتحاد جماهير
شــوروي پيدا نميكند و كشوري كه دانش اقتصادي را
به سخره ميگيرد ،فرجامي بهتر از ونزوئال نخواهد داشت.
نكته عجيب اين است كه گروههاي سياسي در ايران در
هر زمينهاي اختالف نظر داشته باشند ،در زمينه اقتصاد

شــبيه هم فكر ميكنند و ممكن است در ديپلماسي و
فرهنگ و سياست ،اختالفنظر جدي وجود داشته باشد
اما در راهبردهايي كه اقتصاد را به وضع فعلي رسانده ،به
ميزان زيادي به هم نزديكاند .مث ًال تفاوت زيادي ميان
ديدگاه اصولگرايان و اصالحطلبان در زمينه قيمتگذاري
وجود ندارد .هر دو گروه در زمينه نقدينگي و تورم باور
يكســان دارند .ضديت با قواعد بــازار جزو اصول هر دو
جريان اســت و از همه مهمتر اينكه هم اصولگرايان و
هم اصالحطلبان به تيولداري و نوچهپروري باور دارند
و زماني كه سكان قدرت را در دست ميگيرند ،مديريت
ســازمانهاي اقتصادي را مثل نقل و نبات ميان رفقاي
خود تقسيم ميكنند.
صفحه تلگرامي محسن جاللپور
رئيس سابق اتاق بازرگاني
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آمار تلخ از سوي بخش خصوصي

ســاعت  - 24در دهــه  ۱۳۹۰يعني از
 ۱۳۹۰تا  ۱۴۰۰ســه رئيس دولت با ســه
گرايــش گوناگــون مطابق قانون اساســي
نظام سياســي ايران تالش كردهاند اقتصاد
ايران را رونق دهند و راه را براي رفاه مادي
شهروندان فراخ سازند .با اين همه و با وجود
همه شعارها ،وعدهها و هزينه كردن هزاران
هزار ميليارد تومــان و صدها ميليارد دالر،
حاال وضــع و روز ايرانيان بهگونهاي شــده
كه مديران ادارهكننده كشور نيز ناچارند به
وخامت آن اعتراف كنند و به شهروندان اميد
دهند روزگار خوب خواهد شد.
در ســتون نقــد روز جهــان صنعــت
اضافه شــده اســت« :در هميــن چند ماه
تازهسپريشــده از فعاليت دولت سيزدهم

شعارهاي دهانپركني داده شده كه اقتصاد
را اينگونه از چاهي كه روحاني برايش كنده
بود بيــرون ميآوريم و چنيــن ميكنيم و
چنان ميكنيــم .هــواداران افراطي دولت
سيزدهم كه بيشتر از بغض دولت پيشين با
اين دولت دوستي نشان ميدهند نيز بيترمز
پيش رفته و با برجســته كردن آمارهايي از
رشــدهاي بخشهاي اقتصــادي ذهنها را
گمراه ميكنند و به چشم گردانندگان كشور
خاك ميپاشند.مديران دولت سيزدهم نيز
بــدون اينكه توجه كننــد دولت يك كليت
واحــد اســت و بايد همه اعضــاي دولت با
هماهنگي و انسجام كليت اقتصاد را به پيش
راننــد هر كدام از كاميابــي در جزيره خود
ســخن ميگويند .اما برخي از واقعيتها بر

زبان مديران جاري نشــود و شايد مسووالن
نهادهاي قدرت نيز آنها را در البهالي حرفها
و نوشتههاي مرداني كه در بخش خصوصي
مســووليت دارند نميشنوند .بهطور مثال و
بر اســاس نوشــته رئيس اتاق تهران كه در
سايت اين اتاق منتشر شده دو آمار گوناگون
از دو بخش اصلي اقتصاد ارايه شده است كه
ناراحتكننده است .آماري كه او از وضعيت
بانكداري داده و بــا صراحت تاكيد ميكند
«مطابق با آمارهاي ارايهشده از سوي وزارت
اقتصاد گزارش اخير وزارت امور اقتصادي و
دارايي از صورتهاي مالي بانكهاي دولتي
در ســالهاي  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نشاندهنده
زيان انباشته گسترده اين بانكهاست».
اما آمار ارايهشــده از ســوي خوانساري

كاهش قدرت خريد باتالق توليد شده است
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بــازار كاالهــاي موادغذايــي در ايــران در
بحرانيتريــن وضعيت قرار گرفته اســت .نهاد
دولت و ساير نهادهاي حكومتي بر اراده سياسي
خود در مسير تثبيت قيمت مواد غذايي استوار
ايستادهاند و با انواع بخشــنامهها و نيز دستور
عملهــا راه را براي تثبيــت قيمتها باز نگه
ميدارند .دولت نيز اميدوارانه از كاهش شــتاب
نرخ تــورم در ماههاي آينده ســخن ميگويد
و بــاور دارد با اين روشهاي منسوخشــده در
اقتصاد امروز دنيا مثــل جلوگيري از صادرات،
قيمتگــذاري دســتوري و ناگزيــر كــردن
توليدكنندگان به رعايت قيمتهاي دستوري و
حتي فروش كاال زير قيمت تمامشده ميتواند
بازار كاالهاي اساسي را ساماندهي كند و ميوه
خود را بردارد.
اما اكنون برخي رخدادها و خبرهاي منتشرشده
نشان ميدهد اين اميدواري دولت بر اعمال اراده
سياســي از دو سو با تهديد جدي و غيرسياسي
روبرو شده است و اگر اين تهديدها راهشان بسته
نشود در آينده بازار مواد غذايي با بنبست واقعي
و سردرگمي بزرگ روبرو خواهد شد .سرچشمه
اصلي در بنبست احتمالي بازار مواد غذايي تله
تقاضاي موثر است .به اين معنا كه شتاب رشد
قيمت موادغذايي به رغم همه سختگيريهاي
دولت از شــتاب افزايش قابل تصرف و قابل نقد
شدن در بازار مواد غذايي فراتر رفته است .نتيجه
اين عدم تعادل كاهش قدرت خريد شهروندان و
كاهش مصرف چشمگير برخي كاالهايي است

كه نخوردن آنها در بلندمدت به جسم شهروندان
كشور آسيب جدي ميزند و از ميانگين وضعيت
جســمي جهان پس ميافتيم .كاهش مصرف
اجباري گوشــت قرمز ،مرغ و تخممرغ و برنج و
شــير و ماست و كره و پنير پس از سپري شدن
كمتــر از دو ماه در تحوالت رخ داده و نرخ تورم
چشمگير توليد شير و گوشت و مرغ و تخممرغ
را به وضعيت ناراحتكنندهاي انداخته اســت.
دولت و وزارت جهاد كشاورزي چند هفته پيش
وعده دادند به مرغداران منابع ريالي تازه تزريق
خواهنــد كرد تا بتوانند خــوراك طيور خود را
تهيه كنند و نيز وعــده دادند توليدات مازاد بر
نياز مصرف را با قيمتهاي مناســب خريداري
ميكننــد .آيا دولت ميتواند منابــع اين كار را

براي صنعت دامداري ،صنعت مرغداري ،صنايع
لبنيات و صنايع وابسته به آرد گندم تامين كند؟
بديهي اســت اين كارها از توانايي دولت است و
به همين دليل است كه دامداران ديروز در برابر
وزارت جهاد كشــاورزي تجمعي صنفي برگزار
كردند .حاال شهروندان ايراني بدون اينكه قصدي
داشته باشند و از ســر ناگزيري و استيصال به
سياستمداران درس اقتصادي ميدهند و يادآور
ميشوند اقتصاد يك كل واحد است و نميتوان
با اراده سياسي هرگاه هر بخش را كه خواستند
مهار كنند و به ميل خود بچرخانند .خطري كه
از اين ناحيه كسبوكار ايرانيان را تهديد ميكند
بسيار خطرناك است و عالوه بر انتقام خاموش
ميتواند به پيامدهاي ناشناس منجر شود.
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درباره صادرات بســيار تلخ است .او نوشته
است« :گزارشهاي رســمي نشان ميدهد
صادرات كاال و خدمات ايران در سال ۱۳۹۰
و به قيمتهاي ثابت سال  ۱۳۹۵حدود ۲۵۳
هزار ميليارد تومان بوده كه در ســال۱۴۰۰
به ۲۲۲هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده
كه رقمي كمتر از سال ۱۳۹۰است .ميانگين
رشد واقعي ســاالنه صادرات كاال و خدمات
طي سالهاي  ۱۳۹۰تا  ۱۴۰۰منفي ۱/۲۹
درصد بوده است.بحث صادرات يك موضوع
اساســي بوده و اگر قرار است كشور توسعه
پيدا كنــد ،قطعا بايد به اين موضوع اهميت
بيشــتري بدهيم ».به نظر ميرســد دولت
ســيزدهم نبايد بدون دقت كارشناسانه آمار
دهد و توجه داشــته باشــد اميدوارسازي
بــا ارايه آمارهــاي غيرواقعي آســيبهاي
بيشتري دارد ازجمله كاهش ضريب اعتماد

عمومــي به اطالعات رســمي .اين وضعيت
موجب ميشود شــهروندان حتي جايي كه
بايد به كمك نهادهــاي قدرت بيايند نيز با

استناد به وعدههاي محققنشده و آمارهاي
غيركارشناسانه پاي در اين راه ننهند».
ساعت 24

مشاركت راهبردي با روسيه يعني نبرد دائمي با آمريكا

ســاعت  - 24والديميــر پوتين در هنگامه
جنگي كــه در اوكرايــن راه انداخته و ناامني
در ميان شــهروندان جهاني را ژرف و گسترده
ميكنــد ،به تهران ميآيد تــا به همراه رجب
طيباردوغان درباره مسائل سوريه تبادل راي
كنند .سفر رهبر بالمنازع روسيه به تهران تنها
چند روز پس از ســفر جو بايدن به اســراييل
و عربستانســعودي از نظــر كســاني كه هر
موضوعي را از چشــم ســتيزندگان با آمريكا
دنبال ميكنند سفر پوتين به تهران به خودي
خود داراي اهميت راهبردي است.واقعيت اين
است كه اكثريت شهروندان ايراني نگاهشان به
روسيه امروز و تحت قيموميت والديمير پوتين
و باندهــاي مافيايي نزديك به او ناخوشــايند
اســت و باور دارند اگر ايران به جاي روسيه با
آلمان اتحاد راهبردي داشت براي اقتصاد ايران
و حال و روز كشور فايده بيشتري داشت .گروه
پرشماري از كارشناسان اقتصادي و سياسي كه
در نهادهاي قدرت جايي ندارند نيز روســيه را
رقيب غيراخالقي ايران در اقتصاد ميدانند.اين
گروه ميگويند روسيه با ترفندهاي درازمدت
ايران را از غرب دور نگه داشــت تا بتواند بازار
انرژي اروپا را بهطور انحصاري در اختيار بگيرد
و در هميــن هنگامــه از اين اســتيال بر بازار
انرژي اروپا استفاده كند .گروههاي سياسي كه
دوستي راهبردي با روسيه را براي ايران مفيد
نميداننــد ميگويند دو كشــور كه اقتصادي
مشــابه دارند و در بازارهاي جهاني نفت ،گاز،

پتروشيمي ،فوالد ،قير و… رقيب هم هستند
بايد مناسبات عادي داشته باشند چون تجارت
بين دو كشــوري با مشــابهت ايران و روسيه
سخت است.
اما دوستان ايراني روسيه پوتين براي راهبرد
درازمدت دوســتي با روســيه استدالل خود را
دارند .آنها باور دارند نظام سياســي ايران بايد
بر نظام سياسي غرب پيروز شود تا ايرانيان مزه
آســايش و آرامش را بچشــند و آمريكاستيزي
رســالت نهايي آنها اســت .با توجه به اينكه در
شــرايط فعلي و ادامه شرايط و مناسبات توزيع
قــدرت در جهان ،آمريكا و غرب به زودي نابود
نميشــوند و بنابراين جنگ و جهاد عليه غرب
درازمدت است و با كشوري كه همين ديدگاه را

دارد و با ذات غرب خصومت دارد و نيز كشوري
اســت كه از نظر داشــتن تجهيــزات نظامي
پيشرفته در نوك قله نظاميگري ايستاده ،بايد
پيمان راهبردي داشته باشيم .اين يك استدالل
بر پايه دركي از مناســبات قــدرت در دنياي
امروز و آينده اســت و براســاس اصول انديشه
ضدآمريكايي چندان هم بيراه نيست .اما پرسش
اين اســت كه ضرورت خصومت ابدي با آمريكا
و غرب چيســت و آيا شهروندان ايراني به ويژه
نســل جوان ايراني هم اين انديشه را دارند؟ به
نظر ميرسد ميتوان با نظرسنجي از شهروندان
در اين باره به نتايج قطعي رسيد كه آيا بايد تا
ابد با غرب ســتيز كنيم يا ميتوان در يك دوره
ميانمدت راهبردها را دگرگون كرد.
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يادآوري به رئيسجمهور
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با وجود همه اختالفات و تنشهاي جناحي
داخلي ،از آغاز بحران هستهاي در سال ۱۳۸۲
تاكنون ،سياســت حاكميتي نظــام در دولت
جنابعالي و آقايان خاتمــي و احمدينژاد و
روحاني بر حل مسالمتآميز بحران هستهاي
از طريق ديپلماسي بوده و از آغاز توافق برجام
در دولت آقاي روحاني تا به امروز هم سياست
حاكميتي برمبناي تــاش براي حفظ برجام
استوار بوده است.
با توجه بــه فتواي مقــام معظم رهبري
در مــورد حرمت ســاحهاي هســتهاي و
كشــتارجمعي ،قدرتهاي جهاني اطمينان
دارند كــه ايران بمــب هســتهاي نخواهد
ســاخت .با وجود اين بلوك غرب به رهبري
آمريكا ،موضوع هســتهاي را به عنوان ابزاري
كارآمد در دستور كار حفظ كرده ،اقيانوسي
از تحريمها عليه ايــران اعمال كرده ،در ۲۰
سال گذشــته صدها ميليارد دالر به اقتصاد
ايران ضربه زده ،به وحشت همسايگان عليه
ايران دامن زده ،بهانه تقويت روابط اسراييل
با كشــورهاي عربي قرارداده و قسعليهذا.
بنابرايــن اســتراتژي ايران بايــد ختم اين
دستاويز باشــد.به فرض احياي برجام ،بدون
توجه به يك واقعيت نانوشته ،تضميني براي
پايداربودن اين توافق وجود نداشته و نخواهد
داشــت ،اعم از اينكــه رئيسجمهور آمريكا
يك دموكرات باشــد يــا جمهوريخواه .آن

واقعيت هم اين اســت كه آمريكا در دوران
رياستجمهوري اوباما سياست تعامل با ايران
را با قصد رفع تشنجات در روابط با ايران در
دستور كار داشــت و اميدوار بود كه با نشان
دادن حســن نيت در مورد برجام ،بتواند در
اين مسير موفق شود .چون به موجب برجام،
غنيسازي و آب سنگين ايران پذيرفته شد،
تحريمهاي هستهاي برداشته شد ،ميلياردها
دالر مطالبات ايران وصول شد ،شرايط خروج
كامل ايران از فصل هفت منشــور سازمان به
عنــوان تهديد صلح و امنيــت جهاني فراهم
شــد ،ســوئيفت و روابط بانكي ايران با دنيا
عادي شد و...
منتها بعد از برجام ،به ويژه در دوران ترامپ
و خروج او از برجام ،تنشها در منطقه افزايش
يافت .در شــرايط فعلي هم درصورت احياي
برجام ،فرضيه ايران بايد بر اين مبنا باشد كه
چنانچه چنين شرايطي استمرار يابد ،باز هم
برجــام پايدار و دايمي نخواهــد ماند چون با
وجود اتهامات روزمــره ،آمريكا و بلوك غرب
اطمينان دارند كه ايران بمب هستهاي نخواهد
ساخت و تصورشان اين است كه با خروج ايران
از برجام ،هر شش قطعنامه شوراي امنيت در
دوران رياســتجمهوري آقــاي احمدينژاد
احيا خواهد شــد و طبق قطعنامههاي مذكور
غنيســازي و آب ســنگين ايران غيرقانوني
شــده ضمن اينكه اجراي پروتــكل الحاقي و

دسترســيهاي نامحدود به آژانس براي ايران
الزامي خواهد شد .عالوه بر آن  ۱۵۰۰تحريم
دوران ترامپ ،تحريمهاي بيشتر عليه ايران هم
اعمال خواهد شد و از نظر افكارعمومي جهان
هم توپ در زميــن ايران خواهد بود.انتخابات
كنگره آمريــكا ،جنگ اوكراين و مشــكالت
اقتصادي داخلي آمريكا؛ مســائل اصلي دولت
بايدن است و موضوع ايران يك اولويت نيست.
هرچه به انتخابات آمريكا نزديكتر شويم ،كار
دولت بايدن براي پيوستن به برجام سختتر
خواهد شــد .چنانچــه جمهوريخواهان در
انتخابات پاييز كنگره به اكثريت دست يابند،
احتماال شــرايط دولت بايدن بهتر نميشود.
برجــام نه حالل همه مشــكالت اقتصادي و
سياســي ايران اســت و نه بيتاثير در بهبود
روابــط خارجي و مشــكالت اقتصادي .محور
تــاش دولت بايد براســاس حل مشــكالت
اقتصادي و توســعه اقتصادي و صنعتي ايران
باشــد .برجام را بــه مثابه بنزيــن براي يك
اتومبيــل بايــد درنظر گرفــت ،اتومبيلي كه
موتور آن اقتصاد غيردولتي و محوريت بخش
خصوصي اســت ،چرخهاي آن روابط مناسب
خارجي اســت و رفع فقر و فساد و بيكاري و
تورم و ...هم اجزاي اساسي ديگر اين اتومبيل
هســتند .بنابراين در مــورد اهميت برجام نه
اغراق و نه اغماض.
سيدحسين موسويان  -دنياي اقتصاد
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چالشهاي اساسي اقتصاد

رشــد تورم در اكثر كشورهاي جهان به
چالش اصلي اقتصاد جهاني و البته كشور
ما بدل شده است .عوامل اصلي اين رشد،
شيوع كرونا در ســالهاي گذشته ،جنگ
روسيه و اوكراين و افزايش قيمت انرژي در
جهان هستند .يكسوم كشورهاي اروپايي
كه در سالهاي گذشــته تورم ۲درصدي
داشــتهاند ،امسال تورمشان دورقمي شده
و تورم آمريكا هم به ۸ /۶درصد رســيده
است كه يك ركورد ۴۰ساله در اين كشور
محسوب ميشود .در اين بين بانك جهاني
در گزارشي پيشبيني كرده است كه روند
رشــد تورم و كمبود كاالهاي اساسي در
بســياري از كشــورها ادامه داشته باشد و
حتي در برخــي از مناطق جهان از جمله
كشورهاي فقير باعث بيثباتي شود .عالوه
بر اين نگراني ديگر بانك جهاني از افزايش
تورم اين اســت كه برخي از كشــورهاي
ســرمايهداري با افزايش نــرخ بهره باعث
ركود در اقتصاد جهاني شــوند و هشــدار
داده اســت كه كشــورها تجربه  ۱۹۷۰را
در نظر داشته باشند كه بانكهاي مركزي
بــا افزايش نرخ بهره يــك ركود جدي در
اقتصاد دنيا ايجاد كردند و پيشنهاد كرده
اســت كه به جــاي افزايش نــرخ بهره از
ساير ابزارهاي تنظيمي براي كنترل تورم
استفاده كنند؛ از جمله اينكه اجازه دهند

بانكها پول بيشتري را وارد زنجيره عرضه
كننــد و بتوانند با افزايش عرضه از رشــد
تورم جلوگيري كنند.
در ايران هم ما به تبع رشد تورم جهاني و
همچنين تورم داخلي كه چند سالي است
درگير آن هستيم ،شاهد رشد تورم در ماه
گذشته بودهايم .اگرچه در ماههاي پاياني
سال ۱۴۰۰و دوماه ابتدايي سال (فروردين
و ارديبهشت) تورم به ۳۸/۷درصد رسيد و
كمي كاهــش يافت؛ ولي در خرداد دوباره
تــورم ۱۳ /۲درصد نســبت بــه ماه قبل
(تورم نقطه به نقطه) رشــد داشته است.
البته اين رشــد تورم بهانهاي شــد براي
مخالفان حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰توماني
و پرداخت يارانــه نقدي تا اعالم كنند كه
عامل اصلي تورم اصالحات اقتصادي دولت
بوده است .اما بايد بدانيم كه اگرچه حذف
ارز ۴۲۰۰توماني در رشد تورم تاثير داشته،
ولي تنها عامل نبــوده و داليل ديگري از
جمله رشد پايه پولي و نقدينگي در پايان
ســال ،۱۴۰۰افزايــش قيمتهاي جهاني
كاالهاي اساســي و كاهش اميد به حل و
فصل پرونده صلحآميز هستهاي هم نقش
مهمي داشته است .آشــفتگي مالي نظام
بانكي :گزارش اخير وزارت امور اقتصادي و
دارايي از صورتهاي مالي بانكهاي دولتي
در سالهاي  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نشاندهنده

زيان انباشته گسترده اين بانكهاست .زيان
اين بانكهــا ۸۱۶هزار ميليارد ريال يعني
۸۱هزار ميليارد تومان برآورد شــده است
كه نشان ميدهد بخشــي از اين بانكها
مشــمول ماده ۱۴۱قانون تجارت هستند
و بايد نســبت به برگزاري مجمع عمومي
و تعيين تكليف آنها اقدام شود .همچنين
در اين گــزارش به داليل اصلي ايجاد اين
زيان انباشــته هم پرداخته شده كه شامل
مطالبات از دولت ،غيرمولد بودن داراييها،
وجود پرشــمار امالك مازاد ،بازده بسيار
پايين شركتهاي وابسته ،سوءمديريت و
اداره سياسي و منطقهاي شركتها ،وجود
مطالبــات غيرجاري و فســاد در اداره
بانكها است .ازآنجاكه ميدانيم قسمت
بزرگي از ســرمايهگذاريهاي جديد در
كشــور از طريق بانكها انجام ميشود،
بنابراين سالمســازي فعاليتهاي بانكي
از وظايف مهمي اســت كــه دولت بايد
نسبت به آن اقدام كند .سامان دادن به
وضعيت نظام و سيســتم بانكي كشور و
تغيير ريل بانكها از بانكداري به جاي
بنگاهداري بيش از يك دهه اســت كه
مطرح شــده اما هنوز به نتيجه نرسيده
است كه اميدواريم در اين دولت شاهد
آن باشيم.
مسعود خوانساري -اتاق بازرگاني تهران
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در آغاز به وعدههاي ناظر بر رابطه ميان دولت
و بازار اشاره ميكنيم كه تناقضهاي آن بارز و در
عين حال معنادار اســت .رئيس دولت در قامت
كانديدا وعــده ميدهد كه دولت در بازار دخالت
نكــرده و آن را به مردم واگــذار خواهد كرد؛ اما
همزمان ميگويد ،دولت نظارت بر بازار را افزايش
خواهد داد ،گراني كاالها در بازار را كنترل خواهد
كــرد و به اصــاح نظام قيمتگــذاري خواهد
پرداخت .ظاهــرا همه اين اقدامات ،در چارچوب
واگذار كردن بازار به مردم و عدمدخالت دولت در
آن صورت خواهد گرفت .اين تناقض ،آشكارا نشان
ميدهد كه كانديــداي آن زمان و رئيسجمهور
فعلي و به طريق اولي ،مشــاوران اقتصادي وي،
تصور روشــني از نظام بازار و سازوكار قيمتها
در آن نداشــتهاند و طرفه اينكه سخناني از اين

وعدههاي بيفرجام

دست ،منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از
بر سر كار آمدن دولت سيزدهم ،بهتواتر از سوي
رئيس دولت و وزراي اقتصادي تكرار شده است
و ميشود.
وعده ديگر ،رفع وابستگي كاالهاي اساسي به
نرخ ارز اســت؛ بهطوري كه با نوسانات نرخ ارز،
قيمت كاالهاي اساســي تحتتاثير قرار نگيرد.
واقعيت اين است كه قيمت بسياري از كاالهاي
اساســي ،متاثر از قيمت نهادههايي است كه از
خارج وارد ميشــود و طبيعتا قيمت آنها تابعي
از نرخ ارز اســت .حال پرسش اين است كه رفع
وابســتگي قيمت اين كاالها به نــرخ ارز چگونه
ممكن اســت؟ آيا تمام نهادههاي موردنياز براي
توليــد كاالهاي اساســي را ميتــوان در داخل
توليد كرد؟ تالش در اين جهت چه توجيهي به

لحاظ صرفه اقتصادي دارد؟ كدام مطالعه جدي
اقتصادي در اين خصوص انجام شــده است كه
بتوان بر مبناي آن سياستگذاري كرد؟ معضل
دهه قدمت
نرخ ارز كه در كشور ما بيش از چهار 
دارد ،اساسا و نهايتا به سياستهاي مالي و پولي،
كسري بودجه و افزايش نقدينگي برميگردد .با
سركوب بازار ارز نميتوان نرخ ارز را كنترل كرد؛
همچنانكه با ســركوب قيمتها در بازار كاالها
و خدمــات نميتوان با تورم مقابلــه كرد .يكي
از وعدههــاي معروف يكســال پيش كانديداي
رياستجمهوري ،نصفكردن نرخ تورم در وهله
نخست و تكرقميكردن آن در مرحله بعد بود.
اما آنچــه در اين نزديك به يكســال در عمل
ميبينيم ،تداوم و حتي افزايش نرخ تورم اســت
كــه قدرت خريد اكثريت قريب به اتفاق مردم را

اطالعات نفت و گاز ايران را به گازپروم ندهيد
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آرزوي هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم بردبار
و ستمكشيده تاريخ معاصر اين است كه از مدار
توســعهنايافتگي بيرون بيايد و شاهد روزهايي
شــاد و پيروز در بخش كسبوكار شهروندان و
نيز به درآمد رساندن ثروتهاي طبيعي خويش
باشد .بدبختانه ايرانيان امروز به داليل گوناگون
از اين روزها كمتر ميبينند و بيشتر ميخوانند
و ميشنوند كه رقباي ايران در نفت مثل عراق
و در گاز مثل قطر با ســرمايهگذاري غولهاي
نفت جهان با شتاب از ايران عبور كرده و جاي
ايران در بــازار انرژي را تنگوتنگتر ميكنند.
در اين روزها اما از سوي وزارت نفت خبرهايي
منتشر ميشود كه البته در ظاهر خوشايند است
و نشــان ميدهد قرار است اتفاقي در شكستن
يخ ســرمايهگذاري به اغما رفته نفتي رخ دهد
اما واقعيت اين اســت كه خبرهاي منتشرشده
از سوي ديگر اين نگراني را پديدار ميكند كه
شــايد خبرهايي را كه ميخوانيم لباس عمل
نپوشــند .بهطور مثال خبر سرمايهگذاري ۴۰
ميليارد دالري گازپروم روســيه در ميدانهاي
نفتي ايران در حالي كه شــايد خرسندكننده
باشــد اما با توجه به سابقه فعاليت گازپروم در
ايران نگرانكننده نيز هست .در سال  ۱۳۹بود
كه خبرگزاري تسنيم نزديك به جبهه سياسي
اصولگرايان كه روزانه دهها خبر عليه آمريكا توليد
و منتشــر ميكند ،در يكي از معدود خبرهاي
«ضد روسيه» خود نوشــت« :گازپروم روسيه
اطالعات نفتي ايران را به نفع رقيب ايران يعني

عراق سرقت كرده است .شركت گازپروم روسيه
با امضاي تفاهمنامهاي با شركت ملي نفت ايران
روي ميدان آذر مطالعه كرد اما اطالعات ايران
را براي توسعه ميدان نفتي رقيب ايران به خاك
عراق برد و قرارداد توسعه ميدان بدر را با عراق
امضا كرد .اين شركت نفت و گاز روسيه در سال
 ۱۳۹۰و زماني كه مطابق تعهدش بايد قرارداد با
ايران را امضا ميكرد زير همهچيز زده و حاضر به
امضاي قرارداد نشد ».نگارنده در همان روزها در
روزنامه ابتكار نوشتم «اين رخداد ناراحتكننده
نشان ميدهد ايرانيان به اين دليل كه رهبري
روسيه شعار ضدآمريكايي ميدهد و با ايران نيز
همسايه است و ايران نيز با سياستهاي آمريكا
تضاد دارد نبايد به اين كشور اعتماد كند و اين

به ويژه در دادوستد نفت و گاز نبايد اتفاق بيفتد.
پيش از آن نيز در سال  ۱۳۸۶در روزنامه دنياي
اقتصاد با تيتر «رقيب ما ،رفيق ما نميشود» به
مديران ارشد دولت وقت احتمال رفتار نادرست
گازپروم را يادآوري كرده و نوشته بودم «ايران و
روسيه داراي ذخاير غني نفت و از صادركنندگان
بزرگ نفت به حســاب ميآينــد و در توليد و
صادرات نفت رقيب هستند و نميتوانند رفيق
هم باشند ».توصيههاي نگارنده و شمار ديگري
از كارشناسان اقتصاد سياسي درباره احتياط در
همكاري با گازپروم نتيجه نداد و بار ديگر در دي
ماه  ۱۳۸۷يادآور شدم «گازپروم روس ،رقيب
ايران است و اتحاد استراتژيك با اين شركت
بدون توجه به همه گوشهها و كنارهاي مساله
به منفعت ملي نيست ».حاال در شرايطي كه
گازپروم در تله تحريم قرار گرفته است و هر
روز از اعتبارش براي فروش و صادرات كاسته
ميشود دعوت از اين شركت و عقد قرارداد
با اين شركت بدسابقه بايد با احتياط كامل
انجام شود .نوشته حاضر به هيچ صورت به
مساله نگاه سياسي ندارد و تنها و تنها از زاويه
ديد اقتصادي به اين قــرارداد نگاه ميكند
و تاكيد چندباره دارد كه هيچ شــركتي در
دنيــا اطالعات خود را در اختيار رقيب خود
قــرار نميدهد .چنــد بار بايــد گازپروم را
آزمايش كنيم.
محمدصادقجنانصفت
روز نامه جهان صنعت
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بهشــدت كاهش داده و موجــب افزايش فقر در
سطح جامعه شده است.
از وعدههاي فاقد مبناي منطقي به جهت علمي
و عملي ،ميتوان به وعده توليد چهار ميليون واحد
مسكوني در چهارسال و ايجاد يكميليون شغل
در هر سال اشــاره كرد .اين وعدهها در وضعيت
فعلي كشــور ما كه تحت تحريمهاي كمرشكن
اســت و به هميــن دليل و همچنيــن به دليل
مداخالت بيرويه دولت در همه بازارها ،ريســك
ســرمايهگذاري در فضاي كســبوكار بهشدت
باالست ،چيزي جز شعار نميتوانست باشد و در
مدت يكسال گذشته هم ديديم كه عمال چنين
بود .مشكل بزرگ و اساسي دولت سيزدهم ،مانند
اغلب دولتهاي پيشين فقدان رويكرد منسجم
و مبتني بر نگاه كارشناسي بر مسائل است .اين
مشكل عمدتا از آنجا ناشي ميشود كه از صدر تا
ذيل مسووالن اين دولت ،علنا اذعان دارند كه به

تعهد ،اولويت ميدهند و تخصص تحتالشعاع آن
قرار دارد .اولويت دادن به تعهد ،توجيه منطقي و
عقاليي ندارد؛ چرا كه پذيرفتن مسووليت بدون

داشــتن تخصص الزم براي آن ،به معناي واقعي
كلمه ،عين بيتعهدي اخالقي است.
موسي عنينژاد

كمبودهاي تمام نشدني در سيستان و بلوچستان

ســاعت  - 24استان سيســتان و بلوچستان
همچنان در صدر استانهايي قرار دارد كه بيشترين
دانشآموزان از تحصيل باز ميمانند .براساس اعالم
اداره كل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان
بيــش از  ۴۲هزار دانشآمــوز به داليل مختلفي
از جمله فقر فرهنگــي و اقتصادي ،كودكان كار،
پراكندگي و سخت گذر بودن مناطق و روستاها در
اين استان ناخواسته از تحصيل بازماندهاند .اين آمار
جداي از  106هزار نفري است كه به صورت خود
خواســته ترك تحصيل كردهاند .هرچند عبارت
ترك تحصيل خود خواســته نيز متأثر از داليلي
چون ازدواج زودهنگام ،اجبار به كار ،مشــكالت
اقامت اتباع بيگانه در ايران و ...است.
«حســينعلي ميرعبدي» ،مديركل آموزش و
پرورش سيستان و بلوچستان عوامل متعددي از
جمله فقر فرهنگي و اقتصادي ،پراكندگي و سخت
گذر بودن راههاي روستاها ،كمبود امكانات و فضاي
آموزشي ،سيل مهاجرين از كشورهاي همسايه و...
را از داليل تعداد زياد بازماندگان از تحصيل ميداند
و ميگويد :در كل كشور  ۹۸۰هزار و  ۸۷۱بازمانده
از تحصيل شناسايي شــدهاند كه  ۱۵درصد اين
جمعيت در سيستان و بلوچستان هستند .سرانه
فضاي آموزشي در اســتان به ازاي هر دانشآموز
 ۳.۲مترمربع است كه با ميانگين كشوري فاصله
معناداري دارد.وي تعداد زياد بازماندگان از تحصيل
را از مهمترين مشــكالت پيــش روي آموزش و
پرورش سيســتان و بلوچستان عنوان ميكند و
ميافزايد :مساله ترك تحصيل با افراد جامانده از

تحصيل دو مقوله جداست اما اين آمار در استان
به صورت يكجا بيان ميشود كه اين موضوع سبب
شده تعداد بازماندگان از تحصيل رقم بزرگي باشد.
در واقع در بحث ترك تحصيل براي فرد امكانات
آموزشي ايجاد شده اما خود فرد به داليلي از ادامه
تحصيل انصــراف داده اما جاماندن از تحصيل به
معناي در دسترس نبودن امكانات آموزشي است.
البته ما با توســعه مدارس شــبانه روزي و طرح
روســتا مركزي در تالشــيم تعداد بازماندگان از
تحصيل را كاهش دهيم و اغلب افرادي كه ترك
تحصيل كردهانــد را دوباره به مدارس بازگردانيم.
فقر ،بيكاري ،كمبود كالسهاي درس ،تعصبات
خانوادگي ،كودك همسري ،نبود مدرسه ،نداشتن
شناسنامه و ...همگي دست به دست هم دادهاند تا

سيستان و بلوچستان كه عنوان جوانترين استان
كشور را يدك ميكشــد ركورددار بازماندگان از
تحصيل در كشــور هم باشد .كودكاني كه گاهي
بــه دليل فقر مالي و نبــود امكانات عطاي درس
خواندن را به لقايش بخشيدهاند و حاال براي كمك
به خانواده ،كاركردن و ســوخت بري را جايگزين
تحصيل كردهاند.اين همه ماجرا نيست برخي به
دليل نبودن مدرسه در مقاطع باالتر در روستايشان
و عدم امكان رفتن به روستاهاي اطراف ،كمك به
درآمدزايي خانواده و نداشتن شناسنامه از دنياي
مدرسه خداحافظي ميكنند .البته داستان براي
دختران ايــن ديار جور ديگري رقــم ميخورد.
برخي از آنها بــه دليل ازدواج زود هنگام به جاي
مدرسه راهي خانه بخت ميشوند .رسوليزاده يكي
از معلمان روستايي در شهرستان راسك كه بارها
شاهد بوده دانشآموزانش با چشمي گريان براي
هميشه از مدرسه خداحافظي كردهاند به «ايران»
ميگويد :اينجا هميشــه با مشكالت و كمبودها
مواجه هســتيم اما در دوران كرونا اين كمبودها
پررنگتر و ترك تحصيل بيشــتر شد .برگزاري
كالسهــاي آنالين در روســتاهايي كه اينترنت
نداشته و خريد تبلت و موبايل براي دانشآموزان
ممكن نبوده امري محال است براي همين ما در
اين مدت تالش كرديم بــا برگزاري كالسهاي
حضوري با فاصله زماني مشخص كاري كنيم كه
هيچ دانشآموزي از تحصيل جا نماند اما باز هم
خيليها ترك تحصيل كردند.
روزنامه ايران

35

انتخاب سردبیر
شماره  -150تیر 1401

رئیسی و بدهکار کردن شهروندان بیخبر

ساعت-24ســیدابراهیم رئیسی به
هر میزانی که در اداره اقتصادی کشور
نابلدی نشــان میدهد و انگار که در
بیراهه گام برمیدارد اما در سیاست به
نظر میرسد در راهایی که بر سر رفتن
آنها با نهادهای قدرت به توافق رسیده
ورزیده خودنمایی میکند.دولت او در
این چند ماه از ســال  ۱۴۰۱از ســر
ناچاری تصمیمهای اقتصادی سخت
را از برابر دیــدگان ایرانیان دور کرد
و آدرسهای دیگــری داد و در یک
حرکت شــگفتانگیز قیمت هر دالر
در اختیار خود را که به قیمت ۴۲۰۰
دالر میفروخت بــه قیمت  ۲۴هزار
تومان رساند .اصل و بنیاد این تصمیم
از سوی سیاســت خارجی بر دولت
سیزدهم تحمیل شد.به این معنی که
رئیسی نیک میدانست آشتی با غرب
برای پرونده هســتهای در دستور کار
نیســت و باید منابع درآمدی تازهای
بــرای اداره اقتصاد و برای هزینههای
دولت پیدا کند.
بــا توجه بــه حساســیت افزایش
قیمت بنزین که یک راه آســان و با
قدرت نقدشــوندگی زودهنگام بود و
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ترس از پدیدار شدن رخدادهای تلخ
پیشــین وی از این کار دوری کرد و
ارزهــای خود را بــه باالترین قیمت
فروخت.دولــت از ایــن راه و با توجه
به اختصاص حداقل  ۱۰میلیارد دالر
برای واردات نهادههای دامی و برخی
کاالهــای دیگر حاال با فروش دالر به
قیمت آزاد  ۳۰۰هزار میلیارد تومان
درآمد تازه به دســت آورد .عالوه بر
این آزادســازی قیمت آرد و دارو به
طور نسبی نیز بر درآمد دولت افزوده
اســت.با این همه اما رئیسی میداند
این منابع تکرارشــدنی نیســتند و
با توجــه به نرخ تــورم  ۴۰درصدی
در  ۱۴۰۱بایــد بودجه ســال بعد را
با کســری ببندد .از سوی دیگر وی
دانسته است با بســته شدن آخرین
روزنههای زندهســازی برجام و البته
رقابت سنگین با روسیه برای صادرات
نفت و فوالد و پتروشیمی که به گفته
فعاالن به زیان ایــران بوده و خواهد
بود باید روزهای ســخت تحریمی را
ادامه دهد.
بنابراین تنها جایی که هنوز میتوان
از آن برداشت کرد سفره مردم و نیز

مشروعیتی است که مردم میتوانند
به دولت بدهند یا از دولت سلب کنند.
رئیسی و هماندیشاناش در نهادهای
قدرت به این نتیجه رســیدهاند باید
در برابر برجام دو ایســتادگی کرد و
میدانند معنایش ســختتر شــدن
زندگی و کسبوکار شهروندان است
و رئیسی برای اینکه این اتفاق بیفتد
دنبال بدهکار کردن شهروندان است.
او با صراحتی شگفتانگیز میگوید
مردم ایــران به طور رســمی اعالم
کردهاند دولت بایــد مقاومت کند و
مقاومــت دولت و حکومــت در برابر
آمریکا و مرگ برجــام برای رضایت
مردم انجام میشود.
این شــگفتانگیزترین دادوســتد
میــان یــک جامعــه  ۸میلیونی با
یک دولت اســت .در یک سوی این
دادوستد شــهروندان بدهکار چیزی
شــدهاند که هرگز از آن خبر ندارند
و دولت طلبکار چیزی شده که بدون
جلــب رضایت طرف دیگــر فروخته
است .آیا دولت با شهروندان به محضر
رسمی رفته است؟
روزنامه جهان صنعت
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اوجگيري جنگ سياسي ايران و آمريكا در اين روزها

ساعت  -24نظام سياسي ايران بدون هيچ
رفتار سازگار و منعطف در برابر غرب ايستاده
و نميخواهد يك سانتيمتر هم عقبنشيني
را در حرف و در عمل حتي در برابر بيشنرين
فشــار نشان دهد .از سوي ديگر نظام سياسي
آمريكا نيز نشان ميدهد بيشترين سختگيري
در برابر حكومت ايران را در دســتور كار قرار
داده اســت .رهبر آمريكا با صراحت ميگويد
خواســت ايران براي حذف سپاه پاسداران از
ليســت تحريمها را حتي به قيمت شكســت
برجــام نميپــذرد و نيز با اســراييل پيمان
ميبنــدد ازهمه امكانات خود براي جلوگيري
از رسيدن ايران به بمب اتمي استفاده كند.
جــو بايدن ،رئيسجمهــور آمريكا و يايير
الپيد ،نخســتوزير اســراييل ،روز پنجشنبه
 ۱۴ژوئيه تعهد مشــتركي مبني بر ممانعت
از دستيابي ايران به تسليحات هستهاي امضا
كردند كه نشان ميدهد احتماال دو همپيمان
پس از مدتها اختالف بر سر چگونگي تقابل
با ايران با يكديگر به اشتراك نظر رسيدهاند.
اين تعهد كه بخشــي از «اعالميه اورشليم»
اســت يك روز پس از آن امضا شــد كه جو
بايدن ،در گفتوگو با يك شــبكه تلويزيوني
اســراييلي تاكيد كرده بود كه آخرين راهحل
بــراي مقابله با ايــران براي پيشــگيري از

دستيابي اين كشور به سالح هستهاي« ،زور»
خواهــد بود .اقدامــي كه از ديربــاز مد نظر
اسراييل بوده و تلآويو در ماههاي اخير بارها
از آمريكا خواســته اطمينان دهد در صورتي
كه مذاكرات ديپلماتيك براي احياي برجام به
شكســت انجامد ،براي جلوگيري از دستيابي
ايران به تســليحات اتمي بــه گزينه نظامي
متوسل شــود .جو بايدن پس از امضاي اين
بيانيه در يك نشست خبري همچنين تاكيد
كرد كه ايــاالت متحده اجازه نخواهد داد كه
ايران به سالح هستهاي دست يابد .به گزارش
يورونيــوز ابراهيم رئيســي ،رئيسجمهوري
ايران ،ســاعتي بعد از آنكه رهبران آمريكا و
اسراييل متعهد شدند جلوي دستيابي ايران
به سالح هســتهاي را حتي شده با توسل به
زور خواهند گرفت ،به تهديد اين دو كشــور
پاسخ داد .رئيســي با بيان اينكه «متأسفانه
برخي كشــورهاي منطقه در حــال ترانزيت
ناامني و تروريســم از غرب و اياالت متحده
به منطقه هســتند» افزود« :به آمريكاييها
و متحدان آنهــا در منطقه ميگويم كه ملت
بزرگ ايران هيچگونــه ناامني و بحران را در
منطقه نميپذيــرد و هرگونه خطايي در اين
منطقه با پاســخ سخت و پشــيمانكنندهاي
مواجه خواهد شــد ».واشنگتن و تلآويو هر

يك به صورت جداگانه ســالها در خصوص
اقدامات احتمالي كه ميتــوان براي اين امر
صورت گيــرد ،صحبت كردهانــد اما برخي
از تحليلگــران نظامي ابراز ترديــد كردهاند
كه حتي انجام عمليــات نظامي بتواند ايران
را از دســتيابي به سالح هســتهاي بازدارد.
اين موضوع البتــه در صورتي خواهد بود كه
مقامهاي جمهوري اسالمي ايران قصد انجام
چنين كاري را داشته باشند.در سال ،۲۰۱۵
ايــران و قدرتهاي جهانــي توافقي را امضا
كردند كه بر اساس آن برنامه هستهاي ايران
تحت شديدترين نظارتهاي بينالمللي قرار
گرفــت و در مقابل اياالت متحده تحريمهاي
گسترده عليه تهران را لغو كرد.
در حالــي كه ايــن توافق بــه خوبي كار
ميكــرد و مطابق بــا گزارشهــاي آژانس
بينالمللي انرژي اتمي ايران به تعهدات خود
پايبند بود ،اياالت متحده در ســال  ۲۰۱۸و
با تصميم دونالد ترامپ از اين توافق خارج و
تحريمهاي گسترده عليه ايران بار ديگر فعال
شــد .يك ســال پس از آن ،تهران به صورت
مرحلهاي شــروع به كاهش اجراي تعهدات
خود در توافق هســتهاي كــرد و حاال درصد
اورانيوم غنيســازي شده ايران به  ۶۰درصد
رسيده است.
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